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ἸῊΣ 

ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Ν. 

----.ἕ -- αυσῖθον.. ὁ 

Νῦ, ᾿Ιβάκης ἐπέβη, Φαιήκων πομπῇ. ᾿Οδυσσεύς. 

ΩΣ 3 θ᾽. « δ᾽ "7 7 “ἢ ς' δ ὧν »“ 

εφαῦ" οἱ δ᾽ ἄρὼῷ πάντες ὡκήν ἐγένοντο σιωπή, 
. » } Ἂς ΄ 7 ᾿ κηληθμῷ δ᾽ ἔσχοντο κατὰ μέγαρω σκιόεντα. 
Ν δ᾽ «π , » 3 7 ΄ ΄ 

τὸν δ᾽ αὐτ᾽ ᾿Αλκίνοος ἀπαμείβετο, φώνησέν τε" 
ν » δ ΝΡ Ὁ ων Ν λ Ὁ 
Ὡ, Ὀδυσεῦ, ἐπεὶ ἵκευ ἐμὸν ποτὶ χωλκοβωτὲς δῶ 

« Ἃ »" ΕἸ "7 - Ὁ. ὑψερεφὲς, τῷ σ᾽ οὔτι παλιμπλαγχβθέντα γ᾽ ὀΐω 5 
Ὰ » ΝᾺ 5» 7 ἂὰ " 

ἂψ ἀπονοστήσειν, εἰ καὶ μάλω πολλὰ πέπονθας. 
΄. “ δ᾽ » δὸὶ Φυ Ψ με ΄ δι » 
ὑμέων ὁ ὠνόρι ἐκώστω εφίεμενος τῶθε εἰρω, 

5. ὑψερεφὲς) ὑψηρεφὲς Η, 
είρω. 

Ὑπόθεσις. ἱΚοιμώμενον ᾿Οδυσσέα 
μετὰ τῶν δώρων ἐκτιθέασιν οἱ Φαίακες 
εἰς τὴν γὴν τῶν ᾿Ιθακησίων" καὶ τὴν μὲν 
αὖν αὐτῶν ὑποστρέφουσαν λίθον ποιεῖ ὁ 
Ποσειδῶν, ᾿Αθηνᾷ δὲ ἐπὶ τῷ αἰγιαλῷ 
ὄντι Οδυσσεῖ συμβουλεύει περὶ τῆς μνησ- 
ἡροφονίας. ῬαΪ. Ψνὰ]ρ. Ω. Καὶ τὰ 

ἤματα ἔν τινι σπηλαίῳ ἀποκρύπτει, 
αἱ εἰς γέροντα μεταμορφοῖ τὸν Οδυσσέα. 
Ὁ]. Ψα]ρ. 2. Κηληθμῷ Τῇ δι’ ἀκοῆς 

ἡδονῇ. Ὁ. Θέλξει, τέρψει. κήλησις γάρ 
στιν ἣ δι φδῆς τέρψις καὶ ἡδονή. ΝΡ. 
{4- Χαλκοβατὲς δὼ] Νῦν κυρίως κεῖται ἣ 

κέξις. τοιαῦτα ᾿'γὰρ τὰ τοῦ ᾿Αλκινόου 

ασιλέως" Χάλκεοι μὲν γὰρ τοῖχοι ἐλη- 
Ἀέδατο (η΄. 86.), καὶ τὰ ἑξῆς. Ω. 

ΨΌΣ,. 1Ἱ. 

10. γ᾽ ΟἸἸβϑι1η} 6Χ γαϑιτα Η. γ. ξεκάστῳ. 

(Η1].)ὺ Χαλκοβατές] ἤτοι χαλκοῦν 
ἔδαφος ἔχον, ἢ χαλκοῦς ἔχον τοὺς βαθμοὺς 

τῶν θυρῶν. Ψυϊρ. 5. Τῷ σ᾽ οὔτι] 
Ἐπειδὴ τὸ ἐμὸν οἴκημα κατέλαβες, διὰ 
τοῦτο νομίζω σε οὐκέτι πλανηθέντα ἐπαν- 
ελθεῖν εἰς τὸν οἶκον, ἀλλὰ χωρὶς πλάνης, 

εἰ καὶ πρότερον κακὰ ἔπαθες. Ἐ. 
Παλιμπλαγχθέντα] ᾿Οπισθόρμητον γενό- 
μενον. Ἄς. 6. Εἰ καὶ μάλα πολλά] 
Τοιοῦτόν ἐστιν ὃ λέγει, εἰ καὶ ἀγνωμόνως 
ἡ τὔχη σοι κέχρηται, καὶ ἐπὶ τὸ πλεῖστον 
ἐναντιοῦται, ἀλλ᾽ οὐ νῦν οἴομαί σε “ἁμαρ- 
τεῖν τῆς πατριδος ἡμῶν προπεμπόντων. ὦ), 
". ᾽᾿ΕἘφιέμενος τάδε εἴρω] Μετὰ προθυ- 
μίας τάδε λέγω. αἱρ. ᾿Ἐφιέμενος 
Ἐναλλασσόμενος, ἐντελλόμενος. δ αἱα.. 

Β 



ῳ ΟΔΥΣΣΕΙΤΑΣ Ν. δῦασ, 118. ΧΙΠΙ. 

“ἤν δὰ , ͵7 Ε "Ὕ 

οσσοι ἐνὶ μέγαροισι γέερουσίιον αἴθοπα οενον 
ΒΝ, 7 ὃν .ὃ »"» 5 7]͵ » 5 » 

αἰεὶ σινετ ἐμοῖσιν, ἀκουάζεσθε δ᾽ ἀοιδοῦ" 

εμωτα μὲν δὴ ξείνῳ εὐξέστη ε ενὶ χήλῳ 10 

κέιται, καὶ χρυσὸς πολυϑαίδαλος, ἄλλα τε πάντω 

δῶ ὡρ᾽, ὅσα Φαιήκων βουληφόροι ἐνθάδ᾽ ἔνερκων" 

ἀλλ᾽ ἄγε, οἱ Ἷ δῶμεν τρίποδα μέγαν, δὲ λέβητα, 
ἀνδρωκάς" ἡμεῖς δ᾽ αὖτε ἀγειρόμενοι κωτὼ δήμον 

“ 

τισόμεβ᾽" ἀργωλέον γὰρ ἐγώ ; προικὸς χαρίσασθαι. 15 
Ὡς ἔφωτ᾽ ᾿Αλκίνοος" τόϊσιν δ᾽ ἐπιήνδανε μῦθος. 

οἱ μὲν κακκείοντες ἔβων οἰκόνδε ε ἑκάστος. 
ἥμος δ᾽ ἡ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος ἡ ἥως, 

ν᾽, ἄρ ἐ ἐπεσσεύοντο, φέρον δ᾽ εὐήνορα χωλκόν" 

καὶ τὰ μὲν εὖ κατέθηχ᾽ ἱερὸν μένος ᾿Αλκινόοιο, 

8, ξεῖνον. 

Βέκαστος. 
10. ξείματα. 

ΙΕ " , 

8. Γερούσιον οἶνον] Τὸν τοῖς ἐντίμοις διδό- 

μενον, ὕα]σ, ῷ. το. Εἵματα μὲν δὴ 

ξείνῳ] Μέλλων δωρεὰς δώσειν ἑτέρας αὖ- 

τῷ, καὶ τῶν ἤδη δεδομένων μνημονεύει 
»θ μ ΑΕΒ Ν τ Ν ὃ ἢ 
ἀθροίζων ἅπαντα καὶ μεγαλύνων τὴν διὰ 

τῶν δώρων τιμήν. εὐπρεπῶς δὲ τὸν λόγον 
“1 Κ 9 3 ͵7 [νὴ 3). 
ἐξήνεγκεν οὐκ ἄντικρυς φήσας ὅτι ἔλαβες 

μὲν καὶ ἐσθῆτα καὶ χρυσὸν καὶ ἄλλα 
δῶρα, νῦν δὲ καὶ τρίποδζ σοι καὶ λέβητα 

Καὶ ἄλλως. 

Περὶ τῶν δώρων διωλεγόμενος ὅτι ἐν 

κατ᾽ ἄνδρα προθήσομεν. 

ἀσφαλεῖ ἀπόκειται ὑπέμνησεν αὐτῷ τῶν 

ἤδη δεδομένων. Ὁ, τι. Πολυδαίδαλος] 
ὋὉ ποικίλος καὶ μετὰ τέχνης κατεσκευ- 
ασμένος" ἢ εἰς τὸ δαιδάλλεσθαι καὶ ποι- 
κίλλεσθαι εὔθετος. Ψ ι]ρ;. οἵ, ᾿π48. Ὁ 
εἰς τὸ Β. 12. Δῶρ᾽ ὅσω Φαιήκων) 
᾿Αντὶ τοῦ ὑμεῖς. οὐ γὰρ ἄλλοι τινὲς ἦσαν 
οἱ δόντες. Β. 14. ᾿Ανδρακάς)] Κατὰ 
ἄνδρα. Ψυϊσ. ῥὉ λόγος, κατὰ ἄνδρα 
νῦν προδῶμιεν, ὕστερον δὲ ἐκ τοῦ δήμου 
ἀναπραξώμεθα. Β. Θ. Μιηά. 133. 
Τινὲς γράφουσι, ἄνδρα κάτα. ὁ δὲ Φρύ- 
νιχος ἀνδρακάδα φησὶ τὴν τῶν ἀνδρῶν 
δεκάδα. Ηδ1]. ΝἸηἀ. 123. ϑ86α Ψ1ηα., 

12. ξοῖς: 

- ἀποληψόμεθα. Ψαϊρ. 

20 

16. ἐπεξάνδανε. 

αὐάι: 
» ᾽ὔ 

ἐντυπάς. 

“ Δ 9 “(0118 ε ἭΝ Ὶ Ἀ 
ἐστι δὲ ἐπίῤῥομα ὡς ἑκὰς καὶ 

ὋὉ Φ,. δεκάδα. Τὸ δὲ 

ΤΥ. Ροϊκόνδε 

Ν γι...» 5 Ν » Ὁ Σ᾿ 6. ἢ 
προικὸς γενικὴ ἐστιν ΟὐΥ̓ΤῈ αἰτιατικῆς 0 

δὲ γοῦς, χαλεπὸν γὰρ καὶ ἀδύνατον ἕνα 
τοσαύτην δωρεὰν χαρίσασθαι. Β. 15. 
Τισόμεθ Ἑἰσπράξομεν, ἀποτῖσαι τὸν 
δῆμον τοῖς νῦν δοκοῦσιν (80. διδοῦσιν) 
ἀνωγκάσομεν. Τὸ δὲ προικὸς γενική ἐστιν 
ἀντὶ αἰτιατικῆς ὡς φησὶν Ἡρωδιωνός. 

Β. Ω. Τισόμεθα)] Εἰσπρωττόμεθα, ἢ 
᾿Αργαλέον γὰρ 

ἕνα προικός] Ἢ προικὸς γενικὴ, ἀντὶ τοῦ 

προῖκω. ὃ γὰρ νοῦς" χωλεπὸν γὰρ καὶ 
ἀδύνατον, ἕνα δωρεὰν τοσαύτην χαρίσασ- 
θαι. α]ρ;. ᾿Αντὶ τοῦ προῖκα, δωρεάν. 
Β. Τὸ μὲν μὴ αὐτὸν πάντα δοῦναι. 
ἀπαρηγόρητον" τὸ δὲ φάσκειν ἐπιτιθέναι 
καὶ τῷ δήμῳ τὴν εἰσφορὰν, μικροπρεπές. 
ἀνακτέον δὲ αὐτὰ εἰς τὰ παλαιὰ ἔθη. 
εἰκὸς δὲ καὶ τὸ τάλαντον εἶναι τοῦ χρυσοῦ 
βαρὺ, καὶ τὴν ἐσθῆτα ἀξίαν πολλοῦ. ΘΟ. 

19. Νῆ ἀρ ᾿Αρίσταρχος, νῆα δέ, Βα]... 
Εὐήνορα χαλκόν] Τὸν κοσμοῖντα τὸν. 
ἄνδρα. . 20ο. Καὶ τὰ μὲν εὖ ὖ κατέθηχ᾽, 
ἱερὸν μένος ᾿Αλκινόοιο] Ὅρα τὴν. κατ᾽ ὀλί- 

σον ἢ 



ἍΞΈΕΒῚ ΧΊΙΙ. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Ν. Ὧ1---38. 

αὐτὸς ἰὼν διῶ νηὸς, ὑπὸ ᾧγα, μή τιν᾽ ἑταίρων 

βλάπτοι ἐλαυνόντων, ὁπότε σπερχοίατ᾽ ἐρετμοῖς" 

οἱ δ᾽ εἰς ᾿Αλκινόοιο κίον, καὶ δωϊτ᾽ ὠλέγυνον. 

Τοῖσι δὲ βοῦν ἱέρευσ᾽ ἱερὸν μένος ᾿Αλκινόοιο 

Ζηνὶ κελαινεφέϊ Κρονίδη, ὃ ὃς πᾶσιν ἀνάσσει. 25 

μηρα δὲ κείαντες δαίνυντ᾽ ἐρικυδέα δαίτω 

τερπόμενοι" μετὼ δέ σφιν ἐμέλπετο θεῖος ἀοιδὸς 
Δημόδοκος, λαόισι τετιμένος" αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς 
πολλῶ πρὸς ἠέλιον κεφαλὴν τρέπε πωμῳφανόωντω, 

δῦναι ἐ ἐπειγόμενος" δὴ γὰρ μενέαινε γέεσθαι. 30 

ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ὠνὴρ δόρποιο λιλαίεται, ᾧτε πανήμοαρ 

γειὸν ἀνέλκητον βόε οἶνοπε πηκτὸν ἄροτρον, 

ἀσπασίως δ᾽ ἄρω τῷ κατέδυ φάος ἠελίοιο, 

δόρπον ἐποίχεσθαι, βλάβεται δέ τε γούνατ' ἰόντι" 
ὡς Οδυση ἀσπαστὸν ἔδυ φάος ἠελίοιο. 35 

25. Γανάσσει. 

6Χ θιηρηᾶ. Η. 10. λαβοῖσι. 

35. ὡς ᾿Οδυσῆ᾽] ὡς ᾿Οδυσσῆ᾽ Η. 

γὸν προκοπήν. τὰ μὲν γὰρ πρῶτα ὡς 
ἱκέτης δέδεκται, καὶ οὐδὲ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ 

ἤγειρεν ὁ βασιλεὺς αὐτόν. ἀμέλει καὶ 
ὀνειδίζεται ὑπὸ ᾿Αρήτης,᾿ ̓Αλκίνο᾽, οὐ μέν 
τοι τόδε κάλλιον οὐδὲ ἔοικε Ἐεῖνον μὲν 
χαμαὶ ἧσθαι ἐπ᾽ ἐσχάρῃ (7. 
μαθὼν δὲ τὴν σύνεσιν ὁ βασιλεὺς δώροις 
τετίμηκεν αὐτόν. νῦν δὴ καὶ ὑπηρετεῖν 
οὐκ αἰσχύνεται. Ω. Εὖ κατέθηχ᾽Ἵ 
Κατατεθῆνωι παρὼν ἐποίησεν, ὡς τὸ 
λοῦσέ τε καὶ ἤλειψεῦ, Β. 22. Βλάπ- 
τοι} Ἐμποδίζοι. ὕω]... 23. Οἱ δ᾽ εἰς 

26. κείαντεςἾ κήαντες Κ΄. 
42. ἀνέλκητον) ἀν᾽ ἕλκητον Ψ, ὟΝ. 

159.)- 

Ἥρωϊ Λαομέδοντι. Ηδατῖ. 

,ὔ , 
28. τετιμένος τετιήμενος 

10. βοίνοπε. 

᾿Αλκινόοιο] Ἴσως οἱ βασιλεῖς μόνον. 1}. 
26. Μηρὰ δὲ κήαντες, οὕτως ᾿Αρίσταρ- 

χος. Ηδι]. ΚΗΑΝΤΕΣ. καύσαντες. 
νυ]ρ. 41. Ὁ ᾿Αριστοφάνης οὐκ. ἐν 

συνθέσει φησὶ τὸ Ξανήμαῇ: ἀλλὰ πᾶν, 

εἶτα κατιδίαν τὸ ἤμαρ". Ηδγ]. 432. 

Πηκτόν (ἴῃ ΜΘαΙοΙ. ᾿μοἷς ἰθ Π) ΠΊἃ 
ἀνξλκητον)] Τὸ μὴ ἔχον ἐξ αὐτοῦ τὸν 
γύην. Β. Ψιυρ. 34. Βλάβεται] Ἤτοι 
κωλύεται τὴν βάδισιν διὰ τὸν πολὺν σκο- 
πόν. Ὁ. 45." Τὸ πλῆρες ᾿Οδυσσῆϊ, ὡς 

ΒΟΥ ρβιῖ [1- 

ἃ Εθ56 μιυιίΐο κ΄. 450. ΟὉἹ ἄὲ Οἴἶτγοο, λοῦσέν τε καὶ ἔχρισεν λίπ' ἐλαίῳ. Ψιά. 500]. 

ΒΟΌΤΥΤΜ 
ὃ [βοῖε ται ἀοθοθαΐὶ ᾧ σἂν ἦμαρ. ΡΟΉΒΘ. Νὸπ δερϑᾶο. 

Ἰάᾳιιο ΡΟΥΒΙ ΠῚ] ὙΟΓῸ γἱ ἀο ἰ το γορυϊαρ τὶ ΒΘ ΠΊ0] τρί ἃ ἴῃ νοῦῦ σῶν ορὶοὶβ {(Ἰθ : 
τηΐι τ ρα ροοίαπι ΟΟΟΙΓΓΟΙΟ πανῆμαρ οἵ 5666} Τ]. σ΄. 453. σἂν δ᾽ 

Οταμπι τσ ὈΞῚΠΠῚ (ΟΥ- 

ἦμαρ; : ἴδῃ σἂν 

Ὠ Πα Ππὶ δα νΟσ] θη ἸΟΡῚ ἶδὶ δηΐο ἔργον οἵ εἴρητο ἀυδγιιπὶ ῬΌΘΕΝΩ ΕΠ} 15 ἀἰαπηπια 

σου πὶ, Βα 5 δἀπηοάτηι ΡΓΟΡΆΒΙ]Ο οϑί. 
αυϊογαην ΙΟμιτ, σῶν αὐΐθπι, ὥσαν, πρόπαν Αἰ σοτγιπὶ Ῥγορυίατι. ἔιῖδδθ. 
ΒΟΡΈΘΥ. ἢ. 4106. οἱ (ὐ ἈΠ... τ. Δ1}0}. ὃ. 63. ΟὈΒ5. 5. ηοΐ, 

ς (οηΥ, ΒοΠο]. 6΄. ΒΙΤΊΥΜ. τὸ ἢ: 

γιάοῖον ἰΐδηϊο σὰν 5ἰοιΐ ἅπαν, αρότᾶἂν Δ0]- 

γιά. Τ6χ. 

ΒΙΟΤΊΤΜ. 

Βῃῳ 



4 ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Ν. 546----5}. 118 

αἶψα δὲ Φαιήκεσσι φιληρέτμοισι μετηύδα, 

᾿Αλκινόω δὲ μάλιστα “πιφαυσκόμενος φάτο μῦθον" 

᾿Αλκίμμε κρείον, πάντων ἀριδείκετε λαών, 
πέμπετέ με σπείσαντες ἀπήμονα: “χαίρετε δ᾽ αὐτοί" 

ἤδη γὰρ τετέλεστωι, ὦ, μοι φίλος ἤθελε θυμὸς, 

πομπὴ καὶ φίλω δώρω, τά μοι θεοὶ οὐρανίωνες 
ὄλβια ποιήσειαν" ἀμύμονα δ᾽ οἴκοι ὥκοιτιν 
γοστήσως εὕροιμι, σὺν ὠρτεμέεσσι φίλοισιν. 

ὑμεὶς δ᾽ αὖθ, μένοντες εὐφραίνοιτε γυναῖκας 
κουριδίας, καὶ τέκνα" θεοὶ δ᾽ ἀρετὴν ὀπάσειαν 

πε!» καὶ μήτι κακὸν μεταδήμιον εἴη. 
Ὡς ἐφαθ" οἱ δ᾽ ἄρα πάντες. ἐπήνεον, ηδ᾽ ἐκέλευον 

πεμπέμενωι τὸν ξεῖνον, ε επεὶ κατὰ μόῖραιν ἔειπε. 

καὶ τότε κήρυκοω προσέφη μένος ᾿Αλκινόοιο" 

Ποντόνοε, κρητῆρα κερασσώμενος, μέθυ γέημον 

πᾶσιν ἀνὼ, μέγαρον" ὁφρ εὐξάμενοι Δὴ ἰ πατρὶ, 

τὸν ξεῖνον πέμπωμεν εὴν ἐς πατρίδα γαῖαν. 

δ ἜΝ φάτο: Ποντόνοος δὲ μελίφρονα οἶνον ἐκίρνων" 
γώμησεν δ᾽ ἄρω πώσιν ἐπισταδόν" οἱ δὲ θεόϊσιν 
ἐσπεισαν μακάρεσσι, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν, 

αὐτόθεν εξ ἐδρέων᾽ ἀνὼ δ᾽ ἵστατο δῆος Οδυσσεὺς,, 

᾿Αρήτη δ᾽ ἐν χερσὶ τίθει δέπας ἀμφικύπελλον, 

48. λαξῶν. 42. ἀμύμονα βοίκοι. 48. ἔξειπε. 50. νεῖμον] 

. ΧΙΠΙ. 

40 

45.} 

50 

55 

μαι Υ. 
52. πέμπωμεν] πέμποιμεν Ν. Ὁ. ἑβήν. 52. βοῖνο. 56. δῖος. 57. χερσὶ) 
χειρὶ Η. 

416 Ὀδυσῇ. 46. Πιφαυσκόμενος)] ἐπωνυμίαν ταύτην ἀπεκληρώσατο. Ω. 
Φανεροποιῶν, ΌΪσ. 230. Χαίρετε δ᾽᾿᾽Σ Ὑγιέσι καὶ πιστοῖς. αὶ]. 45. Κουρι- 
αὖτοι] Οἱ παλαιοὶ καὶ ἐν τῷ ἀφίστασ- δίας Τὰς ἐκ παρθενίας γεγαμημένας. 
θαι τὸ χαῖρε ἔλεγον, ὥσπερ τὸ σώζου νῦν νας. Θεοὶ δ᾽ ἀρετὴν ὀπάσειαν)] Νῦν 
φαμέν. Β. 42. Ὄλβια ποιήσειαν) τὴν εὐδαιμονίαν" ὡς τὸ, ᾿Αρετῶσι δὲ λαοὶ 
ἼΑλλο ὄλβος, ἄλλο πλοῦτος ὡς καὶ ἐν ὑπ᾽ αὐτοῦ (τ΄. 114.). Β. ῷ. 54. 
ἄλλοις, ΓΟλβῳ τε πλούτῳ τε (ξ΄. 2ο6.). ᾿Επισταδόν] ᾿Επιστημόνως, ἐμπείρως. Β.. 

39) Ε ᾿ - δι. 4 ΠῚ ΄ὕ 5» ᾿ 3 , εὔχεται οὖν τὰ δῶρω ἐπὶ εὐδαιμονίᾳ αὖὐ- ᾿Ἐπισταμένως, ἐπιστημόνως, ἐμπείρως. 
τῷ γενέσθαι" οὐ γὰρ ἐν πλούτῳ μόνῳ Μιυΐρ. Βαγηδβ. (Ϊβὶ 404 Ὠϊς ΟΧχ 
τὴν εὐδαιμονίαν ὁρίζεται. ΩΦ. 43. Σὺν Εύσπι. Μ. οβὔαπι 8661 ἢ ἐφιστάμενος 
ἀρτεμέεσσι φίλοισι Σώοις, ἀρτίοις, ἀνελ- ἑκάστῳ, ατι νοΥὰ 58η6 Θϑΐ Θχρ οα- 
λιπέσσιν, ὑγιῶς ἔχουσιν. Β. Τοῖς πιστοῖς 110.) 57. ᾿Αρήτη δ᾽ ἐν χερσὶ“ τίθει] 
καὶ ἄκεραίοις. ἐκ γὰρ τῆς ἀρτιότητος τὴν Καὶ ταύτην πρώτην ἱκέτευσε, καὶ οἶδεν 

“ Χερὶ ΡΟΥ5. οἰζαΐ ὁχ Ηδ1], 56}0]. (ἢ. 6. Ἰοπηπγαΐα 56Π0}1}1.) ΒΌΤΤΜ. 



ὌΤΡΕ ΧΠΗῚ. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Ν. ς8---γ8. 5 

καί μιν φωνήσας ἔπεω πτερόεντα προσηύδα" 

Χαῖρέ μοι, ὦ βασίλειω, διαμπερὲς, εἰσόκε γήρως 
ἔλθη, καὶ θάνατος, τά τ ἐπ᾽ ἀνθρώποισι. πέλονται. όο 

αὐτὰρ ἐγὼ γέομιαι" σὺ δὲ τέρπεο τῷδ᾽ ἐ ενὶ οἴκῳ, 

παισί τε, καὶ λαόσι, καὶ ᾿Αλκινόῳ βασιλῆϊ. 
Ὡς εἰπῶν, ὑπὲρ οὐδὸν ἐβήσετο δῖος ᾿Οδυσσεύς. 

τῷ δ᾽ ἅμα κήρυκα προΐει “μένος ᾿Αλκινόοιο, 

ἡγεῖσθαι ἐ ἐπὶ γηον θοὴν, καὶ θῖνα θαλώσσης" ός 

᾿Αρήτῃ δ᾽ ἄρα οἱ ϑμώας ἅ μ᾽ ἔπεμπε γυναϊκας" 
τὴν μέν, φαρος ἔχουσαν εὔπλυνές, δὲ χιτῶνω, 

τὴν δ᾽ ε ἑτέρην, χηλὸν πυκινὴν ἀμ᾽ ἔπεμπε κομίζειν" 

ἡ δ᾽ ἄλλη σιτόν τ᾽ ἔφερεν καὶ οἶνον ἐρυθρόν. 

Αὐτὰρ ἐπεί ῥ᾽ ἐπὶ γῆ κατήλυθον, ἤθε θάλασσαν, 70 

αἴψνα τά γ ἐν νηὶ γλαφυρῇ πομπήες ἀγαυοὶ 

δεξάμενοι κατέθεντο, πόσιν καὶ βρῶσιν ὁ ὥπασων" 

κάδϑ᾽ ἄρ Ὀδυσσῆϊ στόρεσαν ῥηγός τε, λίνον τε, 

γηὺς ἐπ᾿ ἰκριόφιν γλαφυρῆς, ἵνα γήγρετον εὑδοι, 

πρύμνης" ἂν δὲ καὶ αὐτὸς ἐβήσετο, καὶ κατέλεκτο 5 

σιγῇ" τοὶ δὲ κάθιζον ε ἐπὶ κληΐσιν ἕκάστος 

κόσμω" πέισμω δ᾽ ἔλυσων ἀπὸ τρητοῖο λίθοιο" 

ἐνθ᾽ οἱ ̓ἀνακλιβτές ἀνεῤῥίπτουν ὥλα πηδί" 

58, ξέπεα. όόι. οἴκῳ) χώρω, Η. 
σετο] ἐβήσατο Ἡ. 
κας} νέεσθαι εχ φῃηρης, Η. 10. ῥοι. 
ζειν 
σειν Ἡ, 69. Γοῖνον. 

ΘΓαβὶῦ. 

εὔδοι Η. 

δε Η. 0. ἕκαστος] ἕκαστοι Η. ΚΟΥ. 

θέντες] εὖθ᾽ οἷ ἀνακλιθέντες Ἡ. 

ὅτι κατεδούλωτο (510) αὐτῇ ὃ ̓Αλκίνους. 
Ω. Δέπας ἀμφικύπελλον) Τὸ περιφερὲς, 

τὸ πανταχόθεν κεκυφός. Β. 50. Εἰσόκε 
γῆρας ἔλθῃ) Διόλου ἕως οὗ τὸ γῆρας 

ἵκοιτο. Β. 661. Τρ. οἴκῳ, Η 41]. Ν]ηά. 
5. 66. ἤγουν τὰς γυναῖκας. Εἰ ἰὴ 

ΤΏΔΥρ,. ἡ ἑτέρα τῶν ᾿Αριστάρχου, νέεσ- 
θαι, εἶχε. ΗΑ]. 68. Πυκινήν] Συνε- 
τήν (στεγνήν οἴη. Β4γη.}). δ ]ρ. 71. 

0. ξειπών. δῖος. 

Τηΐτα νθῖο 120. ἀγανοὶ μΙαπ6 βοτίρίιπι οὶ Η. ΡΟΙΒ. 

75. ἐβήσετο) ἐβήσέτο, ἀρμάδα καὶ οπιῖτας Η. 

10. βοίκῳ. 62. λαβοῖσι. 63. ἐβή- 

64. ἅμα) ἄρω Υ. 66. γυναῖ- 

68. ἔπεμπε κομίζειν] ὕπασσε κομί- 

71. ἀγανοὶ] ἀγανοὶ ΒοτΙρβογαῖ, 564 οαπάδῃ ἃ Ψ 
74. εὕδοι] 

γ6. τοὶ δὲ} τοί 
78. ἔνθ᾽ οἱ ἀνακλιν- 10. ξέκαστος. 

Πομπῆες ἀγαυοί] Οἱ Φαίακες οἱ μέλλον- 
τες εἰς ᾿Ιθάκην τὸν ᾿Οδδυσσέα διασῶσαι. 
Ω. 74. Νήγρετον) ᾿Ανέγρετον, βαθύν" 
ἢ δ ἡδονὴν βραδύν. Ἄ]ς. 56. ϑιρτα 
τοί δε, ταῦ ν᾽ δι, ΒΟΥ ρμῦπΠ, γρ. τὸ δὲ, 
ΡΟΆΒ. εχ Ηδυ]. γ7. Τρητοῖο λίθοιο] 
Εἰώθασιν ἐπὶ τῶν λιμένων τρυπᾷν τοὺς 
λίθους. δ]. 58. ᾿Ανεῤῥίπτουν ᾿Απὸ 
τοῦ παρακολουθοῦντος, ἀναῤῥίπτεται γὰρ 



δ ΟΔΥΣΣΕΊΙΑΣ Ν. 79---ο6. 1118. ΧΙΠΙῚ. 

καὶ τῷ νήδυμος ὕπνος ἐπὶ βλεφάροισιν ἔ ἐπέπτε, 

νήγρετος, ἥδιστος, βθανώτῳ ὦ ἄγχιστα ἐοικώς. 

ἡ δ᾽, ὥστ᾽ ἐν πεδίῳ τετρωόροι ἄρσενες ἵπποι, 
πάντες ἅμ᾽ ὁρμηθέντες ὑπὸ πληγῆσιν ἱμάώσθλης, 
ὑψόσ᾽ ἀειρό ὄμενοιί, ῥίμφα. πρήσσουσι κέλευθον" 

ὡς ἄρα τῆς πρύμνη μὲν ὠείρετο, κῦμα δ᾽ ὄπισθε 

πορφύρεον μέγω θὺε πολυφλοίσβοιο θωλάσσης. 

ἡ δὲ μάλ᾽ ἀσφαλέως θέεν ἔμυπεδον' οὐδὲ κεν ἴρηξ 

κίρκος ὁμαρτήσειεν, ἐλαφρότατος πετεηνών" 

ὡς ἡ ῥίμφα θέουσα θαλάσσης κύματ᾽ 

ἄνδρα φέρουσα, θεοῖς ἐνωλίγκιω μήδε 

ὃς πρὶν μὲν μάλα πολλὰ πάβ' ἄλγεω ὃν κατὰ θυμὸν, 

ἀνδρῶν τε πτολέμους, ὠλεγεινά τε κύματα πείρων᾽ 

δὴ τότε γ᾽ ἀτρέμας, εὗδε, λελασμένος. ὅσσ᾽ ἐπενεόνθέι 

Εὐτ᾽ ἀστὴρ ὑπερέσχε φαάντατος, ὅς τε μάλιστω 

ἔρχεται ἀγγέλλων φάος ἪἬἪους ἠριγενείης" 

τῆμος δὴ γήσω προσεπίλνατο ποντοπόρος νηυς. 

Φόρκυνος δέ τίς ἐστι λιμὴν ὡλίοιο γέροντος, 

8ο. βήδιστος. βε[οικώς. 

88. ἔταμνεν] ἔτεμνεν 6χ δι Θη6. Η. 

πῶ} -" - δ Φ ὑπὸ τῶν κωπῶν τὸ ὕδωρ. ΒΟ υ]ρ. 70. 
Καὶ τῷ νήδυμος ὕπνος] Φυσικῶς αἱ νῆες 

- ͵7 Ἀ -“ »ἨἭ 0 ͵ τῶν Φαιάκων μετὰ τοῦ πλεῖν ὅπου βού- 
“{ Ν λ - » λονται, ἐσχὸν καὶ τὸν ὕπνον παρέχειν 

-“ ͵7ὔ Ν 

τοῖς πλέουσιν. ὃ μὲν ᾿Αλκίνους, Αὔριον ἐς 
“᾿ Ν Ν Ν ͵ὔ “ “ τῆμος δὲ σὺ μὲν δεδμημένος ὕπνῳ Λέξεαι, 

οἱ δ᾽ ἐλόωσι γαλήνην ἃ (η. 318.})" ἡ δ᾽ 
᾿Αρήτη, Αὐτὸς νῦν ἴδε πῶμα, Μή τίς τοι 

Δ 5" καθ᾽ δδὲν δηλήσεται, ὁππότ᾽ ἀν αὖτε Ἐὔ- 
δῃσθα γλυκὺν ὕπνον ἰὼν ἐν νηὶ μελαίνῃ 
(θ΄. 443.). Τοῦτο δὲ γράφεται ἵνα μὴ 
ὁρῶσι τὴν ἐνέργειαν τῶν νεῶν οἱ ἐμπλέ- 

“ 

οντες. Ὁ. (Η41|.) 81. Ἥδ᾽ ὥστ᾽ ἐν 
πεδίῳ] Εὖ τῇ παραβολῇ κέχρηται. ὥσπερ 
γὰρ οἱ ἵπποι τρέχοντες ἐκ τῶν ὀπισθίων 
μερῶν διεγείρονται, οὕτω καὶ ἡ ναῦς ἐλαυ- 
γομένη ἐκ τῆς πρύμνης κουφίζεται. Β. 

δὃ5. θῦε 6 θῦνε ἴδοι! φαάθηι πᾶηπβ Η. ΡΟῊΒ, 
90. βόν. 

Ψυ!ρ. Τετράοροι] Τετράσειροι, τέσσαρες 
5 ΄ “ ΄ὔ .“ ἐζευγμένοι ἵπποι. Β. Τέσσαρες ἵπποι 
ἐζευγμένοι. τετράοροι, τὸ ο μικρόν. ΨῸ]ρ΄. 
84. Κῦμα δ᾽ ὄπισθε] Πάλιν ἐπανέλαβε, 
τὸν λόγον. , 86. Ἡ δὲ μάλ᾽ ἀσφα- 
λέως] ᾿Ασφαλῶς, κυρίως ἐπὶ τῶν μὴ 

σφαλλομένων, ἐμπέδως δὲ ἐπὶ τῶν ἐν τῷ 
πεδίῳ ἐῤῥιζωμένων. ἢ δὲ ναῦς οὔτε 
Ε ,ὔ , “ 

ἀσφαλτὸός ἐστιν, οὔτε ἐν τῷ πεδίῳ ἐῤῥί- 
ζωται. εἴληπται οὖν εἰς ἔμφασιν τῆς 

ἀκλινοῦς καὶ μὴ σφαλλομένης ἐν τῷ πλῷ. 
8γ. Πετεηνῶν] Γρ. πετρεεινῶν Β. Θ. 

(πετεεινῶν). Η 41]. ὋὉμαρτήσειεν] Ἔ- 
κόπτεν, 516 ΨΝὰ]ρ. 64. αηΐ. [ογίαβϑθ Ϊ 

93. Ἐὐτ ΘΟΥΓΙρΡύ ΠῚ ΟΧ ἕποιτ᾽ ἄν. 
΄, ἔα ᾿ ἀστὴρ ὑπερέσχε] Ἕως οὗ ὑπερανέτειλεν. 

Ω. οὐ. Φόρκυνος] Λιμὴν ᾿Ιθάκης, ἐφ᾽ 

4 ῬρΟΥΞΟΠΙ5 δὰ η΄. 310. Βος βομο] παι οχ Η δι. Τα 5 5ου Ρ(α ΠῚ ἸθῚ 6556 αἷΐ γαλήνη 
ἢ. 6. γαλήνῃ. ΒΟΌΤΊΥΤΜ. 

80 

85 

ἔτωμνεν, 

ἔχοντα". 

φο 

95 



118, Χ]ΠῚ, ΟΔΥΣΣΕΊΑΣ Ν. 97--το3. { 

ἐν δήμῳ Ἰθάκης: δύο δὲ προβλήτες ε ἐν αὐτῷ 

ἀκταὶ ἀποῤῥώγες, λιμεένος ποτιπεπτηυιοιι 

αἱ τ᾽ ἀνέμων σκεπόωσι δυσωήων μέγα κῦμα 

ἔκτοθεν' ἔντοσθεν δὲ ὁ ἄνευ δεσμοῖο μένουσι ἘΟΟ. 

νήες εὕσσελμοι, ὅτῶν ὅρμου μέτρον Ἱκωνται. 

αὐτὰρ ἐπὶ κρατὸς λιμένος τανύφυλλος ἐλαίη" 

ἀγχόθι δ᾽ αὐτῆς, ὥντρον ἐπήρατον, ἠεροειδὲς, 

99. δυσαήων] δυσαέων Ὗ. 
Ἂν. 

ἔντοσθεν δέ τ᾽ ἄνευ Ἡ. δέ τ᾽ ἄνευ ὟΥ. 

ροξειδές. 

ᾧ λιμένι Φορκυνός ἐστιν ἱερὸν τοῦ θαλασ- 
σίου δαίμονος. Ἄα]ρ, ᾿Ἐδείχθη σαφῶς 
ὅτ, θαλάσσιος θεὸς ὁ Φόρκυν. κακῶς ὁ 

᾿Αριστοφάνης ἔγραφεν ἐκεῖ (α΄. 72.), 
Φόρκυνος θυγάτηρ ἁλὸς ἀτρυγέτοιο μέ- 

δοντος “ (πο. ΡΟΙΒ. οχ Ηδ1].). ἀντὶ 
γὰρ τοῦ, μέδοντός, φησιν, ἵν᾿ ἢ ἐπὶ τοῦ 
Ποσειδῶνος, καὶ συνάπτεται τῷ ἑξῆς. 

Ωῷ. ὋὉ λιμὴν οὗτος ἔκ τινος Φόρκυνος 

θεοῦ ποτε γέγονεν. ὦ. Φόρκυν δαίμων 
θαλάσσιος, τὸ πρότερον διατρίβων πρὸς 

τῷ ᾿Δρυμνίῳ λεγομένῳ ὄρει τῆς ᾿Αχαΐας, 
οἰκῶν τε τὴν Φόρκυνος ἀπ᾽ αὐτοῦ καλου- 

μένην βήσσων. κάτω (κᾷτα φῃν. Αγ.) 
φανὲν αὐτῷ καταλιπὼν τὰς τρίβους ταύ- 
τας ἀφίκετο εἰς τὴν Κεφαληνίαν, καὶ 
τόπον ἐκλεξάμενος ἐπιτήδειον αὐτῷ ἐν- 

ταῦθα ᾧκησεν. λέγεται δὲ ΓΑμμος ὁ τό- 
πος. προσορμίσας εἰς τὸν τῆς ᾿Ιθάκης λι- 

μένα, ἠξίωσεν αὐτὸν ἀφ᾽ ἑαντοῦ προσα- 

γυρεύεσθαι Φόρκυνος. ἡ δὲ-ἱστορία παρὰ 
Ἡροδότῳ (β8ο,. Ἡροδώρῳ)γ. ΨΜυΐϊρ. ἢ 
98. ᾿Ακταὶ ἀποῤῥῶγες) Προπερισπαστέον 
τὸ ἀποῤῥῶγες. σημαίνει δὲ τὰς μὴ ἐῤῥι- 

ζωμένας ἀλλ᾽ ἀποπεσούσας. τὸ δὲ, Δι- 

μένος ποτιπεπτηῦϊαι, οἷον πολὺ προήκου- 
σαι τοῦ λιμένος, ὥστε καὶ σκέπην αὐτῷ 
ποιεῖν. Β. ῷ. ᾿Αποῤῥῶγες] Διεῤῥωγυῖαι, 
οὐχ, ὡς μέντοι τῶν ῥιζῶν ἀποτετμῆσθαι. 

1οο. ἔκτοθεν" ἔντοσθεν δὲ ἄνευ] ἔκτοσθεν. 

101. ὅταν] ὅτ᾽ ἄν Ὑ. 102. ἤε- 

ψυ]ο. Ποτιπεπτηΐϊαι) ἜἜσω νενευ- 

κυῖαι. υα!ρ. (ἃ. εἴ δὰ 1ο2.). 
ΙΟΙ. Ὅρμου μέτρον] Ὅταν πρὸς τὸ ὅρ-- 
μισθῆναι ἀφίκωνται. τὸ μέτρον, ἢ τὸ 
ἀνωαπλῆρες τῆς καταγωγῆς. Ν]ρ. 102. 
Ἐπὶ κρατὸς λιμένος] ᾿Επὶ τῆς ἀρχῆς. 

Ψυὶρ. ἔλνω, ἐν ἀρχῇ τοῦ λιμένος. ἀρχὴ 
γὰρ τοῦ δώματος ἡ κεφαλή. Β. (ἴῃ 

Μφαϊο]. πα] γϑἰαἴιιη αὐ 98. Ποτι- 
πεπτ.) 102. ἴΑντρον ἱρὸν Νυμφάων] 
᾿Αλληγορικῶς λέγει ἄντρον τὸν κόσμιον, 
νύμφας τὰς ψυχὰς, τὰς αὐτὰς καὶ με- 
λίσσας, καὶ ἄνδρας τὰ σώματα. δύο δὲ 

θύρας, τὴν τῶν σωμάτων ἔξοδον ἤτοι τὴν 
γένεσιν, καὶ τὴν τῶν ψυχῶν εἴσοδον, ἐν 

ἦ οὐδὲν τῶν σωμάτων εἰσέρχεται, μόναι 
δὲ αἱ ψυχαί. ἀθάνωτοι γάρ εἶσι. ὅθεν 
καὶ ἐλαίαν φησὶν, ἢ διὰ τὸν νικητικὸν 
στέφανον, ἢ διὰ τὸ. . , ὅ ἐστι τὴν 
τροφὴν. « - . Β. Ἄντρον ἐπήρατον] "Ἀν- 
τὶ τοῦ μέγα καὶ ἀναπεπταμένον. - 
519 Μβαϊο!. δίδει δὰ ἠεροειδὲς ΞΒρδο- 
ταῦ ᾿μθο δχρ ϊοδίϊο, οἱ νοο δογρία 
δϑύ ἴῃ 8080]. δ α]ρ., δα αἴῖο ργοῖο- 
τοὰ εὔσκιον. ἢ Σχοῖνος 8 τὸ βροῦλον" 
σχίνος δὲ τὸ θαμνῶδες φυτόν. Βάτος 
κατ᾽ ἀντίφρασιν», ἡ ἄβατος. Β. Τὸ 
ἴσαν, τὸ ἐγίνωσκον, κανονίζεται οὕτως" 

ἴσημι, καὶ ὁ παρατατικὸς ἴσην, ἴσης, ἴση, 

" Τιβεχιῖ Αὐἰβίορδηθβ ροβὶ θυγώτηρ, οἵ Βδαιιθηϊῖα ΟΠ. ΟΓΒῚ ΒΘ ΘΙ σα χὶξ. 
ΡΟΙΒ. ΟἿΑ τὸι βομβοῖα. ΒΌΟΤΤΜ. 

 Οο!]οσδίιαμν μος Βοδβο αν ̓ ῃ δα, ἀπ, δα σδ]οθαι ᾿Ιθγὶ ρτδθο. 
κε ΝΌΪΌΙ ἸοοοῸ πιονοτο ἄπο βοθοϊϊα απὸ ποβοῖο αὰλ οδιδα ἰδ Ἰοσι ῃζοΓ. 

(Τὸ ἤσαν) ραν !ο δαἀτηοάϊτη, γοίουτὶ ἕδτπθὴ ροΐοβξ ᾿ἔγα δὰ ὙΘΥΒ. 17 

ΒΌΤΤΜ. 
ΑἸ θυ πὴ 

ΒυΤΤΜ. 



ὃ ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Ν. 14 ῚΟ. 118. ΧΙΠῚ. 

ἱρὸν Νυμφάων, αἱ Νηϊάδες καλέονται. 

ἐν δὲ κρητηρές τε καὶ ἀμφιφορηες ἔασι 105 
΄ 

λάϊνοι" ἔνθω δ᾽ ἔπειτω τιθαιβώσσουσι μέλισσωι. 
᾽ δ Κ᾿ η » 3 7’ 

ἐν δ᾽ ἱστοὶ λίθεοι περιμήκεες, ἔνθα τε Νύμφαι 
᾽7 φ. 7 ε 7 “ 5. τη 

φώρε υφαίνουσιν ἀλιπόρφυρω, θαῦμα ἰδέσθαι. 
᾽ 7. ὦ Φ' ὦ τὰ Ψ ΄ πος ἢ ᾿ ΦῸΣ 

ἐν δ᾽ ὑδωτ᾽ ἀενάοντω δύω δέ τέ οἱ θύρωι εἰσιν" 
ξ ,.. Ά, ΄ ὌἊΦ ΄ 

οὶ μεν ὦ μὴν Βορεῶο, καταιβαται ἀνθρώποισιν, 

αἱ δ᾽ αὖ πρὸς Νότου εἰσὶ, θεώτερωι" οὐδέ τι κείνη 

ἄνδρες ἐσέρχοντωι, ὡλλ᾽ ἀθανάτων ὁδός ε ἐστιν. 

ἜἜνθ᾽ οἵ ωΣ εἰσέλωσαν, πρὶν εἰδότες" Ἶ μὲν ἔπειτα 

ἡπείρω ἐπέκελσεν, ὅσον τ ἐπὶ ἥμισυ πάσης, 

σπερχομένη: τοίων γὰρ ἐπείγετο χέρσ᾽ ἐρετάων. 7. 

οἱ δ᾽ ἐ ἐκ νηὸς βάντες ἐὐζύγου ἤπειρόνδε 
πρῶτον Ὀδυσσῆα γλαφυρῆς ἐκ. νηὸς ἄειραν, 

αὐτῷ σύν τε λίνῳ, καὶ ῥήγεϊ σιγωλόεντι, 

κάδϑ᾽ ἄρ᾽ ἐπὶ ψαμάθῳ ἔθεσων, δεδιιημένον ὕπνω" 

τοῦ. τιθαιβώσσουσι οἴ ο ϑιι06Γ ὦ Η. 
θαι. 113. βειδότες. 100. ῥοι. 

ἴσατον, ἰσάτην, ἴσαμεν, ἴσατε, ἴσασαν 
καὶ ἴσαν κατὰ συγκοπήν. ΒΒ. ΤΟ. 
Νηϊάδες} Αἱ τῶν ναμάτων νύμφαι, ἢ 

ἀπὸ τοῦ Νηΐου Ὄρου. ΒΒ. ᾿Απὸ τοῦ 
Νηΐου ὄρους. ἢ Ναΐδες νύμφαι εἰσὶ (0]. 
ἐστὶ) τῶν ὑδάτων. ΨΝαὶρ,. ΙΟ5. ἸᾺμ- 

φιφορῆες] Εἶδος κεράμων ἀμφώτων. 
νυΐϊρ. τού. Τιθαιβώσουσι μέλισσαι) 
Τὴν βόσιν τροφὴν ἀποτιθέασιν, ὅ ἐστι 
τὰ κηρία. . ᾿Αποτίθενται τὴν βόσιν, 
Ψ.. ὦ ᾿ ͵ Ἃ ͵ὕ .] ὃ ἐστι τὸ Ἱέλι, οἷον θησαυρίζουσι τὰ 

κηρία καὶ νεοττοτροφοῦσιν.  ι]ρ. ᾽1οϑ. 
Φάρε᾽ ἁλιπόρφυρα] ᾿Ἑοικότα τῇ θαλάσ- 

σῃ πορφυριζούσῃ. ὦ. τιο. Καταβα- 
ταὶ (510) ἀνθρώποισι] Βάσιμοι, δι’ ὧν 
κατάβασίς ἐστιν ἀνθρώποις. Ν τι]ρ. 111. 

Θεώτεραι] Θειότεραι καὶ ἄβατοι ἀνθρώ- 
Ὧν ἢ, Ν “ἦ ͵ὔ -“ » -Ὁ »"» ποις. ἐπὶ δὲ τῶν δύο θυρῶν ἐν τῷ διαιρεῖν 

Ν ε Ἁ ε “ Ε “ Ἀ 

φησὶν, αἱ μὲν, αἱ δέ. ἐνδέχεται τὴν 
ΎἼ 

μίαν ἑκάστην θύραν δίθυρον εἶναι. Β. Ὁ. 

Θειότεραι, δ ὧν μόνοι θεοὶ εἰσέρχονται. 
ψυρ. 119. Καδδ᾽ ἀρ ἐπὶ ψαμάθῳ 

107. τε] δὲ Η. 108. βιδέσ- 
114. ἠπείρῳ] ἠπείρω τ᾽. 

ἔθεσαν) Οὐ διανίστησιν (501. -ὥσι») 
αὐτὸν περὶ τοῦ μὴ δοκεῖν χάριν τῆς πα- 

ἵνα μὴ κατα- 
σχεθῶσιν ὑπ᾽ αὐτοῦ" ἢ οὕτως φκονόμησεν 
διὰ τὰ ἑξῆς. ἀνήρητο γὰρ ὑπὸ τῶν μνησ- 
τήρων φανερῶς κατιών. ἵυ]ρ, Τὴν 
τῶν Φαιάκων ἀτοπίαν καθ᾽ ἣν τὸν Ὃ- 

-“ “ Ἅ 
ραπομπῆς ἀπαιτεῖν" ἢ 

7 Ἀ 

δυσσέα καθεύδοντα μὴ διυπνίσαντες εἷς 
ὴν γῆ 7) ῦ ᾽᾿Οδυσσέ τὴν γὴν κατξέθεντο, τοῦ τε ᾽Οδυσσέως. 

, 

τὸν ἄκαιρον ὕπνον, διαλύειν πειρώμενος ὃ 
. ᾿, , οἱ 

Ποντικὸς Ηρακλείδης, φησὶν ἀτόπους εἶ- 
“᾿ ,ἷ 

ναι τοὺς ἐξ ὧν εἴρηκεν ὁ ποιητὴς μὴ στο- 
Μ ͵ὔ Ν - -᾿ χαϊζομιένους περὶ τοῦ παντὸς τρόπου τῶν 

᾿ -“ 

Φαιάκων. συνειδότας γὰρ ἑαυτοῖς φιλη- 

δονίαν καὶ ἀπολαυστικὸν τρόπον, καὶ δε- 
, ΄ὔ , 

διότας μή τις αὐτοὺς ἄλλος ἐπελθὼν ἐκ- 

βάλῃ ἀπὸ τῆς χώρας, δύο ταῦτα ὑποκρίς- 
νασθαι, φιλοξενίαν τε πρὸς τοὺς παρόν- 

τας, ταχεῖάν τε ἀπόπεμψιν πρὸς τοὺς 
᾿ , ΄ “Ὁ ΄ « 9 
ἐλθόντας, πάντα δὲ ἐργάζεσθαι ὕπως αὖ- 

“-- ε ΕΣ Ν 

τῶν ἡ οἰκήσις λανθάνῃ, καὶ διάστημα 
. Ν ,ὔ “Ὁ 5 Ν 5 
ὅσον μὴ γινώσκηται, νῆσον ἀγαθὴν οἰ- 



καθ: ΧΗ. 

᾽ ᾿ν ᾿᾿ ς 57 “ἤ ς 7 ᾽ Ν 

ἐκ δὲ κτήμοωτ φειρῶν, ὡ οἱ Φαίηκες ὠγαυοι 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Ν. 120. 

120 

120. βοι. 

" ἈΝ Ν Ἀ , " κοῦντας, πρὸς δὲ τὸν πόλεμον οὔτε γεγυμ.- 
,ὔ - 

γασμένους οὔτε προαιρουμένους, ἀλλ᾽ ἐναν- 
τίαν βιοτὴν τοῖς πολεμικοῖς ἐπιτηδεύμα- 

7 

σιν ἔχοντας Οὐ γὰρ Φαιήκεσσι μέλει 
, Ἶ κ θιὸς οὐδὲ φαρέτρη (ζ΄. 27..})" καὶ πάλιν 

φησὶν Αὐτοῖς ἀεὶ δαῖτα ἢ μέλει κίθαρίς 
] τε καὶ φδαί (θ΄. 248.). τοιούτους ὄντας 

“ 7 νΝ Ἁ 

καὶ τοιαύτην γὴν ἔχοντας οὐδὲν ἀπεικὸς 
-“ ,ὔ εὐλαβεῖσθαι μὴ κατοπτευθέντες ὑπὸ τι- 

- , - 

νων πολεμῆσαι δυναμένων, ἐκπέσωσι τῆς 
ΕΥ ἢ 

χώρας" καὶ ταχυτάτους ἀποπόμπους πρι- 
σθαι τῶν ξείνων, οὐ διὰ φιλοξενίαν" Οὐ 

᾿ ἕξ ", « δι. » θ ΄ 4... γὰρ ξείζους οἵγε μάλ᾽ ἀνθρώπους ἀνέχων- 
εἰ ͵7ὔ 

ται, Οὐδ᾽ ἀγαπαζόμενοι φιλέουσιν ὅτε κέ" 
Ν “ , 

τις ἵκηται (η. 32.). οὐδὲν οὖν ἄλογον 
δι, τινα τοιαύτην αἰτίαν αὐτοὺς ἀπο- 

͵ 

στέλλειν ταχέως τοὺς ξένους, πρὶν ἐντὸς 

γενέσθαι τῶν παρ᾽ αὐτοῖς τοὺς ἐπιδημή- 
΄ κ γαντας. εὔλογον δὲ ἦν μάλιστα τὸν 

͵ 7ὔ "-Ὁ- 

Οδυσσέα φοβηθῆναι. τούτῳ γὰρ συμ.- 
Ν , ϑέβηκε τὰ μὲν περὶ πόλεμον δεινότατον 

“ “" ΕΣ γῶν θνητῶν εἶναι καὶ διὰ τὴν φύσιν καὶ 
δὰ τὴν ἐν τῇ Τροίᾳ γυμνασίαν. πρὸ τοῦ 

,ὔ γνῶναι οὖν εὐκαταφρόνητον εἶναι νομιΐ- 
Ξ » ΄-ὉὋὉ 

ἴοντες, ἥττον ἔκρυπτον τὴν ἑαυτῶν δι- 
»᾿ ΄ 

χγωγὴν, ἄλλα τε παρεδήλουν᾽ ἐπεὶ δὲ 
“Ἔ , ΄ Ν , 

Ἴσθοντο ὃς ἦν, βουλόμενοι μήτε τὸν τόπον 
- -“ ᾽ὔ 

που τὴν νῆσον αὐτῶν εἶναι συμβέβηκεν, 
7 ,ὔ ΄ "-᾿΄ “ιν - 

μήτε πόσος ἦν αὐτῷ ὃ πλοῦς ἐκ τ ῷ ς ἧς 
Ν -“ 

Ιθάκης πρὸς αὐτοὺς γνῶναι, πρῶτον μὲν 
ἡ ἦ Εἰ 
φασαν αὐτῷ, ὅτι δεῖ καθεύδειν αὐτὸν : ᾽ 

ΓΩ ΕΥ̓ - [ΩΣ 

χναβώντα εἰς τὸ πλοῖον, εἶτα πολὺ τῆς 
ἍΝ ’ - -“ 

Ελλάδος ἀπέχειν τὴν νῆσον αὐτῶν ὑπο- 
“"Ἢ Ἁ 7ὔ 

λαβεῖν τὸν ᾽Οδυσσέα θέλοντες, παρεν- 
, " -“ 

βαλον ὡς αὐθημερὸν εἰδεῖεν αἱ νῆες κατα- 
ὰ Ἅ -Ὁ 

εὔειν (801. κατανύειν) εἰς ὃν ἂν οἱ ναῦ- 
, γῶι πρόθωνται τόπον (η΄. 3.26.). καὶ τὸ 

Ν ὅ ε δί γΧ Ἔν, - ᾿ νέγειν ὅτι ῥᾳδίως αὐτὸν ἀπάξουσιν εἰς 
ἅν ἢ 

ἣν πατρίδα, Εἰ καὶ μάλα πολλὸν ἑκασ - 
κι “ ἐρῳ ἐστ' Εὐβοίης, “Ἥνπερ τηλοτάτω 

κ " , φασὶν ἐμμεναι οἵπερ ἴδοντο “Ημετέρων 
,ὔ φῇ προγόνων (η΄. 3211}, συνῳδόν ἐστι τὸ 

προσποιεῖσθαι πόῤῥω τῆς Ἑλλάδος τὴν 
χώραν αὐτῶν εἶναι. τὸ (50Γ. τῷ) γὰρ 

Ν ᾽ ε τὴν Εὔβοιαν τηλοτάτω λέγειν εἶναι, 
παντελῶς φησὶν ἑαυτοὺς κατοικεῖν πόῤῥω 
τῆς Ἑλλάδος. ἀλλὰ δηλονότι πάντα 

ταῦτα συνέτεινεν αὐτοῖς πρὸς τὸ μὴ 
“ » ἃ Ε ,ὔ ’ὔ γνωσθῆναι καθ᾽ ὃν ᾧκουν τόπον. Τοιαύ- 

Ν -“ “ 

τῆς δὲ αὐτῶν οὔσης τῆς προαιρέσεως, ἐπει- 
Ν , -“ ΕῚ 7 Ε Ν 

δὴ καθεύδοντος τοῦ ᾿Οδυσσέως εἰς τὴν 
ἼΘ0 ́ ὕ «“ 4... -- ὦ ΄, 

ὥκην ἥκειν αὐτοὺς συνέπεσε, κάλλισ- 

τὸν οἶμαι τοῦτο ἡγήσαντο ὑπάρχειν αὐὖ- 
" , 8, ΕἾ -" "Ἶ Ἁ 

τοῖς καθεύδοντα αὐτὸν ἐκθεῖναι, πρὸς τὸ 
» ,, ἃ " ͵ὕ , . ἢ ΔῊΝ » μηδὲ εἰς ὃν ἀποπλέουσι τόπον (1Π5. εἴτε 

᾿ " ᾿ ε 7 -“ 
πρὸς ἕω), εἴτε πρὸς ἑσπέραν γνωσθῆναι. 

,ὔ “ Ἀ ᾽ ΄ὔ δ ἐν -" 
τό,τε παθεῖν τι τὸν Οδυσσέα ὑπὸ τῶν 

Ἀ 7 περιτυχόντων, τάχα μὲν ἴσως οὐδὲν αὐ- 
τοῖς διέφερεν᾽ ἐπεὶ δέ γε αὐτοῖς συμβέ- 

Ν Ε] 9» Χ » γ. 7 
βηκε μηδὲν εἰς αὐτὸν ἀσεβῆσαι, καθά- 
περ ὑπέσχοντο μετὰ τῶν σπονδῶν εἰς τὴν 

[δ 5 -" 3 Ν » Φ τ πατρίδα ἀπαγαγεῖν. οὐ μὲν ἀλλ᾽ εἴ τινὰ 

φιλανθρωπίαν δεῖ αὐτοῖς ἀποδοῦναι πρὸς 
,ὔ " 

τὸν Ὀδυσσέα, ἔξεστι λέγειν ὡς ἐξ ὧν 
"»ὕ᾿ δ." δ ΄ ὰ ε ΄ 
ἤκουσαν αὐτοῦ λέγοντος, οὃς ὁ Τειρεσίας 

᾽ τ 

αὐτῷ χρησμοὺς εἶπε, συνελογίσαντο ὅτι 

οὐδὲν παθεὶν αὐτῷ εἵμαρτο δεινὸν, ἀλλὰ 
΄ Ν » ΄ » ἡ Ν 

τιμωρήσασθαι τοὺς ἐχθρούς. εἰδότες δὲ 
“ Ν 

ἐκεῖνον οὐδὲν βλαβησόμενον, αὐτοὶ δ᾽ 
» ἈΝ 

ὅπερ προετέθειντο ἀπεργασάμενοι, τὴν 
ἀγωγὴν ἐποιήσαντο, οὐκ ἐπεγείραντες 

“ , -“ “ 

αὐτόν. Κἀνταῦθα μεν δεῖ θεωρεῖν παρά 
» "ἢ Ν 5 7 ποτε ([. παρ᾽ οὗ ποτε) τὴν ἀπολογίαν 

Ἁ - ᾽ 

ποιούμεθα. οἱ μὲν γὰρ κατηγοροῦντές 
φασι πρᾶξαι τοὺς Φαίακας τοιοῦτον, ἐξ 

με Ὡς » 
οὗ κίνδυνος ἦν ἀδοξίᾳ περιπεσεῖν" οὔπως 

ΣΝ, Ν “ 

ἀποδεικνύουσ, δὲ ὅτι διὰ τὴν πρᾶξιν αὐὖ- 
“ ͵ "ὯΔ ᾽ Ν 7 

τοῖς ταύτην οὐδὲν ἀγαθὸν συνέβαινεν, 
5. Ι -“ -Ἤ ἂν , Ἀ ἔδει 'ὶ τοῦτο ποιῆσαι τοὺς μέλλοντας μὴ 

, ; ’ δ ν Ἁ παραδώσειν ἀπολογίαν. πολλάκις γὰρ 

Δ ΘΟ, δαΐς σεν ὩῸἢ ἀσοῃϊδιη ἰζὰ οἀϊζαν ἀρ. Ηοπι. βοὰ που ΐαπὶ ΒΟΓΠΊΟ ᾿ΐα ΓΟΘΟΪΓΙΕ, 
8 πὶ ἈΠ1ὰ ἀποάατο ἴῃ ΠῚΒ γΘΥΒΙ ΡῈ5 ἰοῦ μἰς Ἰοριιηταῦ ἀαδηη ἴὰ τοχίι οαϊίο. 

ΒΌΤΥΜ. 
ΒΟΤΊΎΜ. 

ἱ Βογ. συνῳδόν ἐστι φσῷ-τ, 
1 ΦΟΥ, συνέβαινεν. ἔδει δὲ, 

ΝΟΙ,. 11. 

ΒΌΤΤΑ. 
ΒΟΌΤΥΜ. κ ΒΟΥ, συνέφερεν ἐπειδή γε----. 

σ 



10 ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Ν. τι-τοι30. 118: ΣΙΕ, 

ὥπασαν οἴκωδ᾽ ἰόντι, διὰ μεγάθυμον ᾿Αθήνην. 

καὶ τὰ μὲν οὖν παρὼ πυθμέν᾽ ἐλαίης ἀθρόω θηκαν 
ἐκτὸς ὁδοῦ, μή πού τις ὁδιτάων ἀνθρώπων, 

πρίν γ᾽ ᾿Οδυση ἔγρεσθωι, ἐπελθὼν δηλήσαιτο. 
αὐτοὶ δ᾽ αὖτ᾽ οἰκόνδε πάλιν κίον" οὐδ᾽ ᾿Ενοσίχθων 
λήθετ᾽ ἀπειλάων, τὰς ἀντιθέω ᾿Οδυσηὶ 

πρῶτον ἐπηπείλησε" Διὸς δ᾽ ἐξείρετο βουλήν" 

Ζευ πάτερ, οὐκέτ᾽ ἔγωγε μετ᾽ ἀθανάτοισι θεοῖσι 
τιμήεις ἔσομαι, ὅτε με βροτοὶ οὔτι τίουσι 

Φαίηκες, τοίπερ τοι ἐμῆς, εξ εἰσὶ γενέθλης. 

καὶ γὰρ γὺν ᾿Οδυσήω φάμην κακὰ πολλὼ παβόντα 

οἰκαδ' ἐλεύσεσθαι νόστον δὲ οἱ οὔποτ᾽ ἀπηύρων 

πάγχυ, ἐπεὶ σὺ πρῶτον ὑπέσχεο, καὶ κατένευσας. 

οἱ δ᾽ εὕδοντ᾽ ἐν νηὶ θοῇ ε ἐπὶ πόντον ἄγοντες 
κάτθεσαν εἰν Ἰθάκη, ἔδοσων δέ οἱ ἄσπετα δώρω, 

χαλκόν Ὑε, χρυσόν τε ἅλις, ἐσθητά, θ᾽ ὑφαντὴν, 

πόλλ᾽, ὅσ᾽ ἂν οὐδέ ποτε Τροίης ἐξήρατ᾽ Οδυσσεὺς, 

εἴπερ ἀπήμων ἦλθε, λαχὼν ἀπὸ ληΐδὸς αἶσαν. 

Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη γεφεληγερέτω Ζεύς" 

126] 

130 

135 

124. πρίν γ᾽ 
130. τοίπερ τοι] τοί πέρ 

132. βοίκαδ᾽. βοι. 
137. ἐξή-: 

121. βοίκαδ᾽. 123. μή πού τις] μήπωστις 85 Η. 

Ὀδυσῆ] πρὶν ᾿Οδυσσῆα ΗἩ. 125. αὖ ῥοϊκόνδε. 
τε Ἡ. 131. Ὀδυσῆα φάμην] ᾿Οδυσῆ ἐφάμην ΗἩ. ὙΥ͂. 

135. ἄσπετα] ἀγλαὰ Η. 10. βοι: 136. βάλις. ξεσθῆτα. 
ρωτ᾽] ἐξηίρατ᾽ Η. 

Ὁ "5 ΝΗ ͵7 Ἀ ΕΟ . ͵ 

τῶν ἐν μιᾷ πράξει καὶ δυσχερὲς ὑπάρχει τι 
Ὗ ἥν ,. “ ΨΥ Ἢ ε ᾿ ᾿ 

καὶ ἀγαθόν" καὶ μᾶλλον ἐστιν φἰρετὸν τὸ 
» κ ἃ ῖκ ᾿ , " 9 
ἀγαθὸν, ἢ τὸ κακὸν φευκτόν. διόπερ οὐκ 
ἀποδοκιμάζομεν τὰς τοιαύτας πράξεις" καὶ 

" Ἁ - τοῖς Φαίαξ, δὲ τοῦτο συμβαίνειν λέγομεν. 
οὐ γὰρ τὴν ἀπόδειξιν ἐφοβήθησαν, ὡς λα- 

ιν» “ ἡ » “Ζ , -“ 
θεῖν ἐβουλήθησαν ἐν ᾧ τόπῳ κατοικοῦσιν. 
ε Ν ΜΕ 5» Ν - » 7 Ε ,ὔ 
ἡ μὲν οὖν ἀφορμὴ τῆς ἀπολογίας ἐκ τού- 

-“ »Μ “ 
του γέγονεν ἡμῖν" ἤδη δὲ πλάττομεν ἐκ τῶν 
ΓΔ “ ,ὔ ε ͵ὕ 3), 

ἐπῶν τι τοῖς Φαίαξιν αἱρετώτερον ἄλλο 
“ Ξ ͵ 3) 

συμβαῖνον" διόπερ ἴδιον ταύτης ἀδοξίας κίν-- 

δυνος. ὦ, 123. Μήπω τις] ᾿Αρίσταρχος, 

Κ Βῖο τοί (εἴ αὐΐϊάοπη οἰ ΔΟΙΐΟ ΒῈΡΟΙ 7) ΠῸΠ ΒΌΡΟΙ 9) 6. δῖ. ΠΟ) ἀπηῦρον, 
αποά 6β πηοηήιιτη γοσθηίί, οὐ. ΒΟΌΤΊΥΜ. 

μήπω, χρονικῶς. διὸ καὶ ἐπήγαγε, πρὶν 

᾽Οδυσση ἔγρεσθαι. Ηδ1]. 124. Δηλή- 

σαιτο] Βλάψοι, ἀντὶ τοῦ ὕ ἀφέληται. ψαϊρ. 
130. Φαίηκες, τοίπερ τε ἐμῆς ἔξ εἰσι 

γενέθλης] Τοῦτο ἐν ἤθει. Ποσειδῶνος γὰρ 

καὶ Κερκύρας. 9. Ἔν ἤθει ταῦτα. ἑ 
γὰρ Φαίαξ Ποσειδῶνος καὶ Κορκύρας τῆϊ 

᾿Ασωποῦ. Τὸ δὲ, ἀπήυρων Κ,, ἀντὶ τοῖ 
ἀφειλόμην (0]. -όμενον). “αϊρν, 1 33 

Ἔπε; σὺ πρῶτον] Χρονικῶς. 

135. Γρ. ἄσπετα. δ). 137. Ἔξή- 
ρωτΉ}) ᾿Εξαίρετα ἔλαβεν. Ψυ]ρ. 



ΒΟ, ΧΥΤΤ: 

ΩΣ 7 ᾽ Ρ ᾿ 3 θ ᾿ “ 3} 

ω πόποι, Ἐννοσίγωι εὑρυσῦενες, οἰον ἕείπες ; 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Ν. 140--τι 57. 11 

140 

οὔτι σ᾽ ἀτιμάζουσι, θεοί" χωλεπὸν δέ κεν εἴη 
πρεσβύτατον καὶ ἄριστον ἀτιμίῃσιν ἰάλλειν. 

ἀνδρῶν δ᾽ εἶπερ τίς σε βῃ καὶ κάρτεϊ εἴκων 

οὔτι τίει, σοὶ δ᾽ ἐστὶ καὶ ἐξοπίσω τίσις αἰέν. 
ἔρξον, ὅ ὅπως ἐθέλεις, καί τοι φίλον ἔπλετο θυμῷ. 145 

Τὸν δ᾽ ἡμείβετ' ἔπειτ Ποσειδάων ἐνοσίχθων" 
αἶψά κ' ἐγὼν ἔρξαιμι, Κελαινεφὲς, ὡς ἀγορεύεις" 
ἀλλὼ σὺν αἰεὶ θυμὸν ὀπίζομωαι, ἠδ᾽ ἀλεείνω. 

νῦν αὖ Φαιήκων ἐθέλω περικαλλέα γῆοι, 

ἐκ πομπῆς ἀνιουσων, ἐν ἠεροει δέ! πόντῳ [50 

ῥαῖσᾳι" ἵν ἤδη σχώνται, ἀπολλήξωσι δὲ πομπής 

᾿ἀνθρώπων' μέγα δέ σφιν ὄρος πόλει ἀμφικαλύψαι. 

Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς" 
ὥ πέπον, ὡς μὲν ἐμῷ θυμῷ δοκέϊ εἶναι ἄριστω, 

ὁππότε ᾿Ψ δὴ πάντες ἐλαυνομιένην προσίδωνται 1558 
λαοὶ ἀπὸ πτόλιος, θέϊνωι: λίθον εγγύθι γαίης 

Ν. Ὁ» « « 

νηὶ θοὴ ἴκελον, ἵνω θαυμάσσωσιν ἅπαντες 

140. ἔξειπες. 143. εἴπερ τίς} εἴ πέρ τις Η. 145. βέρξον. 
147. 5680]. ον] οἰδηὶ οοά. δὰ 1]. ζ΄, 534. ὁ δὲ Νικάνωρ ἐπὶ ᾿Αρτέμειδος. καὶ 
γὰρ λέγει φησιν Αἶψά κ' ἐγὼν ἔρξαιμι διοτρεφὲς ὡς ἀγορεύεις" ἀγνοῶν ὅτι κελαι- 

νεφὲς ἐστιν. ΡΟΙ ΒΞ. 

πόλιν ΗΟ. 

ται. 156. λαβοί. 

ιῦ. βέρξαιμι. 

Πρεσβύτατον] Οὐ καθ᾽ ἡλικίαν ἀλλὰ 
τὶ μιώτατον" ὡς Ἥρα, Καί με πρεσβυτά- 
τὴν τέκετο (1]. δ΄, σ9.). Β. Τοῦτο 
μάλιστα Ποσειδῶν αἰτιᾶται, τάχα δ᾽ 
ὅτι καὶ περιπεμφθῆναι αὐτὸν ὑπ᾽ ἄλλων, 
οὐχ ὑπὲρ ἐκείνων. Ω. ᾿Εντιμότατον. 
ἀλλαχοῦ γὰρ λέγει, ᾿Αλλὰ Ζεὺς πρότε- 
ρὸς ἐγεγόνει (1]. ν΄, 35. 5.) δ ]ρ. Ἰάλ- 
λειν}Ἱ Περιβάλλειν, διδόναι, ἐκτείνειν. 
ψυΐϊρ. 143. Βίῃ καὶ κάρτεϊ εἴκων 

Νικώμενος ὑπὸ τῆς ἑαυτοῦ βίας καὶ τῆς 

ἰσχύος, ὥστε διὰ τοῦτο ἐξυβρίζειν. 

ΓῈ, ὑσ᾽ ἀνθρώπων, οὐχ, ὑπ᾽ κείνων 80. τῶν θεῶν. 
πι ϑιροοίαϊ δὰ νοῦθὰ (152.) μέγα---ἀμφικαλύψαι. 

σ 

155. προσίδωνται] προΐδωνται Η. προΐδωνται ἵν. 

157. θαυμάσσωσιν] θαυμάζωσιν Ἡ. Μ΄ ὙΥ. 

1 50. ἠεροξειδέϊ, 152. πόλει] 

10. ᾿προβίδων- 

10. Είκελον. 

Ψυ]ρ. 148. ᾿Οπίζομαι) Διὰ φροντί- 
δὸς ἔχω ἢ αἰδοῦμαι. Β. 140. Ἐθέλω] 
᾿Απὸ κοινοῦ τὸ, ἐθέλω, ΒΒ, 152. 
Μέγα δέ σφιν ὕρος] Ἵνα μὴ ζητῶμεν νῦν 
ὅπου οἱ Φαίακές εἰσιν᾽ φαίνεται γὰρ τὰ 
περὶ αὐτῶν. ὦ. ᾿Αριστοφάνης δὲ γρά- 

φει, μὴ δέ σφιν. ἀντιλέγει, δὲ ν ὑπομ.- 
γημάτων (δ᾽ ἐν ὑπομνήμασιν ΘΙ. 
ΡΟΙΒ5.) ᾿Αρίσταρχος. τ]. 8600). 
Πλᾶτρ,. πόλει, Οὗ ἐν ΒΈΡΘΙ ει. Ηδγ]. 154. 
Ὃς μὲν ἐμῷ] Γρ. ἦ: οἵ ρζὸ ἱπίθγρυ. 
ΒΕΡΤΆΒΟΥ, οὕτως. Ηα1]. 157. Θαυ- 

«4 

ΒΌΤΤΜ. 
ΒΟΌΟΤΤΜ. 

2 
--- 
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ἄνθρωποι" μέγα δέ σφιν ὄρος πόλει ἀμφικαλύψαι. 

Αὐτὰρ ἐπεὶ τόγ᾽ ἄκουσε Ποσειδάων ἐνοσίχθων, 

βη ῥ᾽ ἐ ἧμιν ἐς Σχερίην, ὅθι Φαίηκες γεγάασιν τόο 

ἔνθ᾽ ἔμεν" ἡ δὲ μώλα σχεδὸν ἤλυθε ποντοπόρος νηῦς 
ῥίμφα διωκομένη" τής, δὲ σχεδὸν ἡλθ᾽ ᾿Ενοσίχθων, 
ὅς μιν λᾶαν ἔθηκε, καὶ εῤῥίζωσεν ἔνερθε, 
χειρὶ καταπρῆνέι ἐλάσας" ὁ δὲ γόσφι βεβήκει. 

Οἱ δὲ πρὸς ἀλλήλους ἔπεω πτερόεντ᾽ ἀγόρευον 

Φαίηκες δολιχήρετμοι, νωυσίκλυτοι ἄνδρες" 

ὧδε τέ τις εἴπεσκεν ἰδὼν ἐς πλησίον ἄλλον" 
7 7 Ν “Ἢ Ἃ 2 ΄ πχλιν Ἂ 

Ω μοι, τις δὴ νηῶν θοὴν ἐπέδησ εγι πόντῳ, 

οἴκαδ᾽ ἐλαυνομιένην ; : καὶ δὴ προὐφαίνετο πᾶσω. 

Ἃς ἄρα τις εἰπεσκε᾽ τὼ δ᾽ οὐκ ἰσαν, ὡς ἐτέτυκτο. 170 

τόισιν δ᾽ ᾿Αλκίνοος ἀγορήσωτο καὶ μετέειπεν" 

Ὦ πόποι, Ί μάλα δὴ με παλαίφατω θέσφαθ᾽ ἱκάνει 
πατρὸς ἐμοῦ, ὃς ἔφασκε, Ποσειδάων ἀγάσασθαι 

ἡμῖν, οὕνεκκω πομποὶ ἀπήμονες εἰμὲν ἁπάντων. 

φη σόοτε Φαιήκων ἀνδρῶν περικαλλέα γήω, 175. 
ἐκ πομπῆς ἀνιοῦσαν, ἐν ἠεροει δέ! πόντῳ 

τ 58. ἀμφικαλύψαι] ἀμφικαλῦψαι Η. 
τό Ἐ᾿ βέπεα. 

170. βείπεσκε. οὐ βίσαν. 

176. ἡεροβειδέϊ, 

ταπρηνεῖ κατὰ πρηνεῖ Ἡ. 
169. Ροίκαδ᾽. 
175. περικαλλέα] εὐεργέα Υ'. 

μάζωσιν] “Ορῶντες ἐκπλήττονται. Ἄ]ρ 
εἀ, απ. τόο. Γεγάασ] Κατα- 
χρηστικῶς ἀντὶ τοῦ οἰκοῦσιν ἐκ γὰρ 
τῆς Ὑπερησίας μετεληλύθασιν. Ῥ'. Ω. 
τότ. Τὸ ἔμεν (807. ἔμεν) ἀντὶ τοῦ 
ἔμενεν, ὕὅ ἐστιν, ἐκεῖ ἐκαρτέρει. ΗΖ8 1]. 
170. Οὐκ ἴσαν] Οὐκ ἤδεισαν. Ἄα]ρ. 
ἘΠ νά. βυρίὰ ροβῦ 103. 172. ἢ 
μάλα δή με παλαίφατα θέσφαθ᾽ ἱκά- 
νει] Ὑπὸ ᾿Αλκινόου λεγόμενα" οὐκ ὀρθῶς" 

Ὁ ΤθΟ ἴα 50 ΠΟ] 1]ἃ 6Χχ ἢη0 ἔδοΐα οἵ οΥγϊη6 ᾿νουβο Δρροβὶία 58 ηῖ. 

τι64. κα- 
167. βείπεσκε ξιδών. 

171. μετέξειπεν. 

τότ. ἔμεν ἔμεν Η. 

,, Ψ " 
εἰ γὰρ ἐμέμνητο τοῦ χρησμοῦ, οὐκ ἄν 

ΟῚ ἀπεκομίσθη ᾿Οδυσσεύς", ὦ, 172. Ὃς 
Ε σ » - ,ὔ ͵ ΄ ἐφασκε] Ὅτι ἐκ τοῦ τόπου τούτου μετά- 
κειντῶι εἰς τὰ κατ᾽ ἀρχὴν πρὸς ᾿Οδυσ- 

7ὕ 3 7 Μ » 
σέα. . ᾿Αγάσασθαι] Αγαν ὀργισ- 

θῆναι. Μασ. Τὴ Ηδ1]. φιοαιθ βοῃο- 
᾿τπ1πὶ, 6. 410 βοιρίαγαιη ἀγάσασθαι 
Ρτγοΐοσι Ῥουβοῃιβ, Τ πὰ 8114 Βο6Πο- 
1π|Π| : Διὼ τοὺς ἀγάσασθαιδ. 174. Πομ- 

ἘῸΙΝΝῆ ΄ σ“ Ιν -" δ. 5 ,ὔ 

ποὶ ἀπήμονες)] Ὅτι καὶ τῶν μὴ ἀναξίων 

816 οηΐπη Ἰορθπ- 
ἄστη : Ὃς ἔφασκε) Ὅτι ἐκ σοῦ σόπου τούτου μετάκεινται εἰς τὰ κατ᾽ ἀρχὴν πρὸς ᾿δυσσέα 
ὑπὸ ᾿Αλκινόουν λεγόμενα. οὖκ ὀρθῶς 

5118 θ΄. 564---57γ.2. ἘΒΠΤΤΜ. 
᾿Οδυσσεύς. ΝΙΛ γα πὶ ἀλτη ΠδηΓ ΠΟς ΒΟΒΟΪΙΟ νϑῖ-- 

ο Τιρσρηάαπι νἱαοσίξιτν, διὰ σοῦ σ ἀγάσασθα, οἴ «δ ναιΐϊατη ἸδοοϊΟηθία ἀγάασθα, τεῖρ- ᾽ "4 γ 
Το}, ΝΙδὶ φαὶδ ρογίοπααῦ Ἰοσοηάιιπ διὰ τοῦ : ἀγάσεσθαι. ΡΟΙΒ, 
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αἰσέμεναι, μέγα δ᾽ ἡμιν ὄρος. πόλει ἀμφικαλύ: «ι. 
)ς ἀγόρευ ὁ γέρων: τάδε δὴ νῦ γὺν πάντω τελέϊται. 

"λλ᾽ ἄγεθ, ὡς ὧν ἐγὼν εἴπω, πειθώμεθα πάντες" 

γομπής μὲν παύσασθε βροτῶν, ὅ ὅτε κέν τις ἵκηται 18ο 

μέτερον προτὶ ἄστυ" Ποσειδάωνι δὲ ταύρους 

δεκω, κεκριμένους ἱερεύσομεν, αἱ κ᾽ ἐλεήσῃ, 

ιηδ᾽ ἡμῖν περίμηκες ὄρος πόλει ̓ ἀμφικαλύψη. 

Ἃς ἔφαθ᾽" οἱ δ᾽ ἔδδεισαν, ἑτοιμάσσαντο δὲ ταύρους. 

)ς οἱ μέν ῥ᾽ εὔχοντο Ποσειδάωνι ὦ φνῶώκτι 185 

ἥμου Φαιήκων ἡγήτορες, ἠδὲ μέδοντες, 
7 ἧς ἃ 5. ἂν “ ᾽ Ν 

σταότες περὶ βωμόν" ὁ ὃ ἔγρετο δῖος Οδυσσεὺς, 
ὕδων ἐν γαίη πατρωΐη, οὐδέ μιν ἔγνω, 

δὴ δὴν ἀπεών" περὶ γὰρ θεὸς ἡ ἤξρω χεῦε, 

Ἰωλλὰς ᾿Αθηναίη, κούρη Διός" ὄφρω μήν αὐτὸν 190 

ὑγνωστον τεύξειεν, ἕκαστά τε μυθήσαιτο᾽ 
ιή μιν πρὶν ἄλοχος γνοΐη, ἀστοί τε, φίλοι ΤΕ, 

ρὶν πᾶσαν μνηστήρως ὑπερβασίην ὁ ἀποτίσαι. 

οὔνεκ᾽ ἄρ᾽ ὠλλοειδέα φωινέσκετο πάντα ἄνωκτι, 
) πα ΄ 7 

ὑτρωπιτοί τε διηνεκέες, λιμένες τε πάνορμοι, 

17). ἥμιν] ἡμῖν Ν΄. βαρυτέον τὴν ἡμῖν 5680], Η. 
10. ἀμφικαλύψαι) ἀμφικαλῦγψά", ΗἩ. 1. 6. ἄτι Ἰδοῦ Οη685 6χ- 

ἃηΐ, ἀμφικαλῦψαι οἴ ἀμφικαλύψειν. ΡΟΉ Β. ἀμφικαλύψειν ὙὟΥ. 
δ 184. Η. 

γὼ Η, 10. ξείπω. 
81. προτὶ] ποτὶ Κ. 10. ξάστυ. 
88. πατρωΐῃ} πατρώη͵ Η. Τρωΐῃ Ν. 
[01. βέκαστα. 192. βαστοί. 

105 

. , ,. 4» 
10. πόλει] πόλει, τις. 

170. ἐγὼν] 
“σ 

18ο. παύσασθε] πανεσθε Ἡ. παύεσθε Ν. 

1 ὃς, βάνακτι. 187. δῖῥος. 
100. αὐτὸν] αὐτόν οἴ ὃ βιιρτὰ ὅν Η. 

104. φαινέσκετο)] φαίνετο Η. ΚΝ, Θιυοά 
6 7 αἸρ Δ ΠΟ ἢ τὰ ἀρίδηαι Ροβϑίξ, τ Ιθρᾷβ, τούνεκ᾽ ἄρ᾽ ἀλλοξείδε᾽ ἐφαίνετο. 

Πα] σαι} οἰζαὶ ΔΡΟΙ]Οηΐι5 ν. Αλλοειδέα. ΡΟΉΒ, 

ΧΚΤΙ. 

ἱπήμιονες, μὴ ἐῶντες αὐτοὺς πημαίνεσθαι. 

ν. 1823. Μὴ δ᾽ ἡμῖν] Ἔκ τοῦ προτέρου καὶ 
ὃ δεύτερου [λη ον ὃ] προσδοκῶσιν. οὐ γὰρ 
ἣν θῦσαι καιρὸν εἶχον. Ω. Βαρυτέον τὴν 
μὲν. Ηαγ]. τ8ς. Ὡς οἱ μέν ρ᾽ εὔχοντο] 
ζατὰ τὸ σιωπώμενον, ἠφανίσθησαν. τὰ 
γὰρ κυρωθέντα ὑπὸ θεῶν ἐξ ἀνάγκης πλη- 

οὔται. δ], 100. Ὄφρα μιν αὐτὸν} 
Ἀριστοφάνης, αὐτῷ, γράφει καὶ τὸ, μιν, 
πὶ τῆς ᾿Ιθάκης τίθησιν. Ηα1]. το. 

10. ἀλλοξειδέα. Εά- 

ἸΑγνωστον] ᾿Αφανῆ. α]ρ. 105. Ατρα- 

πιτοί τε] Στεναί τε καὶ εὐθεῖαι ῥύμιαι, 
ἢ αἱ ἱππήλατοι. αἱ γὰρ τραχεῖαι καὶ ἐκ- 

, - - τροπὰς ἔχουσαι, παιπαλόεσσαι καλοῦν- 
- ἃ -“ 

ται παρ᾽ αὐτοῦ. λέγει δὲ νῦν τὰς παρὰ 
Ν . ,ὔ ᾿ ὰ Ἁ « ᾽ὔ τοὺς λιμένας, οὐχ, ἣν μικρὸν ὕστερόν φησι 

τραχεῖαν ἀταρπόν. ῬᾺ]. Β. Ὡ. ᾿᾽Ατρα- 
,ὔ ε Χ Μ » Ν «Ὁ Ὁ 

πιτοί] Αἱ μὴ ἔχουσαι ἐκτροπὴν ὅδοῦ, 
ψυὶρ. Πάνορμοι] Οἱ πᾶσαν ναῦν δε- 

’ » ἘῸΝ δ ΒΥ , χόμενοι εἰς τὸ ὁρμισθῆναι. εἰσὶ γὰρ λι- 
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πέτρωι τ᾽ ἡλίβατοι, καὶ δένδρεω τηλεθόωντω. 
στή δ᾽ ἄρ ἀναΐξας, καὶ ῥ᾽ εἴσιδε πατρίδω γαϊωαν" 
ὠμωξέν τ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτω, καὶ ὦ πεπλήγετο μηρὼ 
χερσὶ καταπρηνέσσ᾽" ὀλοφυρόμενος δ᾽ ἔπος ηὔδα" 
Ὥ μοι ἐγὼ, τέων αὖτε βροτῶν ἐς γαῖαν ἱκάνω ; 

ή οι γ᾽ ὑβρισταί τε καὶ ἄγριοι, οὐδὲ δίκαιοι, 
ἠὲ  φιλόξεινοι, καὶ σφιν γόος ἐστὶ θεουδής ; 

πὴ δὴ χρήματα πολλὼ φέρω τάδε; πῇ δὲ καὶ αὐτὸς 

πλάζομαι: ; αἰθ᾿ ὄφελον μεῖναι παρὰ Φαιήκεσσιν 
αὐτοῦ" ἐγὼ δέ κεν ἄλλον ὑπερμενέων βασιλήων 
ἐξικόμην, ὃς κέν μ' ᾿ ἐφίλει καὶ ἔπεμπε νέεσθαι. 
γὺν δ᾽ οὔτ᾽ ἄρ. πη ἰγῶβα, ἐπίστωμωαι, οὐδὲ μὲν ὠὐτοῦ 
κωλλελψω, μήπως ̓ ξ ἕλωρ ἄλλοισι γένηται. 

ὼ πόποι, οὐκ ἄρω σάντω νοήμονες, οὐδὲ δίκαιοι, 
ἦσαν Φαιήκων ἡγήτορες, ηδὲ μέδοντες, 

οἵ ΒΡ ΕΙΣ ὥλλην γαϊων ἀπήγαγον" ἡ τέ μ ἔφωντο 

ἄξειν εἰς Ἰθάκην εὐδείελον, οὐδ᾽ ἐτέλεσσαν. 

Ζεύς σφεας τίσαιτο ἱκετήσιος, ὅς τε καὶ ἄλλους 
ἀνθρώπους εφορῶ, καὶ τίνυτωι, ὅστις ὡμάρτη. 

ἀλλ᾽ ἄγε δὴ τὼ χρήμωτ᾽ ἀριθμήσω, καὶ ἴδωμωι, 

20ο 
ἤ 

205 

210 

215. 

106. τηλεθόωντα ] τηλεθάοντα Ἡ. 107. ἔσξιδε. 1908. ᾧμωξέν τ 
ᾧμωξεν δ᾽. 10. Εώ. 109. δ᾽ ἔπος ηὔ δα} δὲ προσηύδα Ἡ. 10. βέπος.. 

204. ὄφελον] ὄφελον Η. ϑ86ά 5. 5ρΊοου ἔμ1556 ὄφελε ΡΟΒΒ. 208. βέλωρ. 
213. τίσαιτο] τίσαιθ᾽ ΘΧχ οιηδηά. Η, σφείας τίσαιθ᾽ ὟὟΥ. 215. Είδωμαι. 

Ἃ 
μένες μὴ ὑποδεχόμενοι μεγάλας ναῦς. ἢ γόμενον᾽ ἀντιδιαστέλλει γὰρ, ἐγὼ δέ κεν 
5 ᾿ , ε “᾿ 7 Ν 
εν παντι μέῤει ὁρμισθῆναι δυνάμενοι και 

ἰσοβαθεῖς πανταχόθεν. Β. ῷ. Σκέπην 
ἔχοντες παντὸς ἀνέμους Ῥαὶ]. Ψυϊρ. 
106. Πέτραι τ᾽ ἠλίβατοι] Τινὲς παρὰ 
τὸ ἀλιτεῖν τοὺς ἐπιβαίνοντας. Ῥ. Ὁ. Τη- 

λεθάοντα Αγαν θάλλοντα.  ]ρ. 100. 
Γρ. δ᾽ ἔπος ηὔδα. ΗΑ]. ΟἿ, δα 221. 
204. Πλάγξομαι (58ϊς οά. 8Δηΐ.}} Πλα- 
νηθῷ. Ναἱρ. Αὐθ’ ὄφελον ΡΊ Τὸ ὄφελον 

᾿ πληθυντικόν ἐστιν ἐπὶ τῶν χρημάτων λε- 

Ρ ΤΩ Ἰομγηη. 5080]. να]ρ΄. οα. ἀηΐ. δῦ ὄφειλον; αιοα 1460 δηποίο, χιοπίδιῃ ἴπ (οχί, 
ἢ ΔΓ]. πα ΠῸ εἰ ΒΌΡΘΥ ς ΨΟΥΌΪ ὄῷελον ΒοΥΙρίμη]. ΟΓΒΟΠΙ5 [ΔΙ 6 6 νΘΥΡῚ5. Β6Π0}11 5118’ 

δα χρήματα 50Ἰ]10οΐ, Ῥ᾽σαθδίιν [αἶδ56 ὄφελε: 

Ἵνα τὴν γνώμην αὐτῷ 40 ἣν γνώμην αὐτῶν καταμάθῃ. ε. 

ἄλλον ἐξικόμην. Ο, (Η1].)})ὺ Τὰ χρή- 
ματα δηλονότι. Β. Ψυὶρ, 206. Ἐξ- 
ἐκόμην) “Ἱἱκέτευσα. Ψ αἱ. 
δοτος, τίσασθαι. Ἠ 1]. 

Ἱκετῶν ἐπόπτης. Ψα]ρ. ΚΑ λα ἢ 5. 

ἄγε δὴ τὰ χρήματ᾽ ἀριθμήσω)] Οὐχ ὦ 
μικρολόγος, ἀλλ᾽ ἐκ τούτου τεκμαιρόμε- 
γος εἰ καὶ περὶ τὴν ἀγωγὴν τῆς πατρίδοι 
ἠδίκησαν αὐτὸν, ἢ ὡς ἀναλωθέντων. Ὁ, 

ΒΌΤΤΜ. 
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μή τί μο! οἴχωντωι κοίλης ἐπὶ γηὸς ὥγοντες. 

ἋΩὩς εἰπῶν, τρίποδος περικαλλέας, δε λέβητας, 

ἠρίθμει, καὶ χρυσὸν, ὑφαντά τε εἴμωτα κωλά" 

των μὲν ἄρ᾽ οὔτι πόβθει" ὁ δ᾽ ὀδύρετο πατρίδω γαιῶν, 

ἑρπύζων παρα θῆνα πολυφλοίσβοιο θαλάσσης, 220 

πόλλ᾽ ὀλοφυρόμενος" σχεῦόθεν δέ οἱ ἦλθεν ̓ Αθήνη, 

ἀνδρὶ δέμας εἰκυϊω γέῳ, ἐπιβώτορι μήλων, 
πανωπώλωῳ, οἷοί ΜῈ ἀνάκτων παῖδες ἔ ἑασ; 

δίπτυχον ἀμφ᾽ ὦμοισιν ἔχουσ᾽ εὐεργέα λώπην" 

ποσσὶ δ᾽ ὑπαὶ λιπωρόισι πέδιλ᾽ ἔχε, χειρὶ δ᾽ ἄκοντα. 225 

τὴν δ᾽ ᾿Οδυσεὺς “γήθησεν ἰδὼν, καὶ ἐναντίος ἤλβε, 

καί μιν φωνήσας ἔπεω πτερόεντα προσηύδα" 

Ὦ φίλ᾽, ἐπεί σε πρῶτω κιχάνω τῷδ᾽ ἐνὶ χώρῳ, 

416. οἴχωνται] οἴχονται Ἡ. 
222. Γεικυῖα. 222. ανάκτων. 

226. ἐναντίος] ἐναντίον ἃ τι. ΡΥ. Η. 

ἃρ μηδὲν ἔλιπε τῶν χρημάτων, ψευδὲς 

ἤν τὸ εἰς ἀλλοτρίαν γὴν αὐτὸν ἀφῖχθαι. 
οὐ πιστεύει δὲ τῷ δεσμῷ τῆς Κίρκης, 
ἤτοι διὰ τὴν ἔκπληξιν, ἢ οἰηθεὶς μεμαθη- 

κέναι αὐτοὺς τὸν δεσμόν. δ ι]ο. “τό. 
Οἴχονται (516)} ᾿Απεληλύθασι. δ α]ρ. 
210. Τῶν μὲν ἄρ᾽ οὔτι πόθει Οὐδὲν τού- 
τῶν ἐζήτει, πάντα γὰρ σῶα ἦν. Β. Ο. 
Πόθε, ᾿Απεκλαίετο ἅ. Μασ. 220. 
ἝἙρπύζων] Κατὰ τὸν αὐτὸν τόπον ἀνασ- 
τρεφόμενος, ἢ ἕρπων, ἢ βαδίζων. ΝΡ. 
221. Αἀ [πῆς νϑίϑιιθη ἴῃ. Ηδαη]. 
ΒΟΥ Ρίη} Γρ. ὀλοφυρόμενος δ᾽ ἔπος ηὔδα, 

αιοά ῬοΙβοηιβ ρυϊμηθτη ἀκ 257. 584 
οὐπν ἀπ θιταϊοηθ, ἴπ δα 1909. τῸ- 
ἴδγθθαῖ. 222. ᾿Ανδρὶ δέμας εἰκυῖα] 
Ὅτι ὁ ποιητὴς ἄῤῥενας μὲν θεοὺς, θηλείας 

δὲ οὐδέποτε εἰκάζει. 9, ᾿Ἐπιβώτορι] 
Ποιμένι, ἐπὶ τῶν βοσκημάτων τεταγμέ- 
γῳ. Ὁ. νυ]. Περισσὴ ἡ πρόθεσις, ὡς 

4 Μ5. Βαιμοϑὶὶ ἀ ποζήτει. 
ΒΌΤΤΜ. 

217. βειπών. 

ΟΨΨ ἔχουσ᾽ ἔ ἐχουσ᾽ Η. 

221. οι. 

10. εὐξεργέα. 

227. βέπεα. 

21 8, Ν᾽ βείμωτα. 

10. Ειδών. 

καὶ εἰς τὸ βοῶν ἐπιβουκόλος ἀνήρ. Β. 
223. Παναπάλῳ] Πάνυ νέῳ, κατὰ παν- 
τὸς τοῦ σώματος ἁπαλῷ. Β. ῷ. Τοι- 

οὕτῳ ὁμοιοῦται πρὸς τὸ θαρσῆσαι τὸν 
Ὀδυσσέα. ὅθεν καὶ ἐπιφέρει, ᾿Οδυσσεὺς 

γήθησεν. παναπάλῳ δὲ, ἁπαλῷ. Ψα!ρ. 
Οἷοί τε ἀνάκτων παῖδες ἔασι) Ὅτι καὶ 

οἱ βασιλεῖς ἔνεμον δῆλον δ ὧν φησιν 
᾿Ανδρομάχη, Πάντας γὰρ κατέπεφνε πο- 
δάρκης δῖος ᾿Αχιλλεὺς βουσὶν ἐπ᾽ εἰλιπό- 
δεσσιν (1]. ζ΄, 422.) Ω. Τὸ παλαιὸν 

Ν ε -“ 7 “Ἢ ͵ὕ . 

καὶ οἱ τῶν βασιλέων παῖδες πανάπαλοι 

ἐκαλοῦντο, καὶ ἐποίμαινον. Ἄ αἱ]ν. 224. 
Οὐ γραπτέον, ἔχων" εἴη γὰρ τοῦ ποιητοῦ 
ε , ’ ε 7 Ἁ 
ὁ λόγος. ΗΑ]. Λώπην] Ἱμάτιον, ἤτοι 

, Ε 
περιβόλαιον. ενθεν 

τούτων ἀφαιρέτης, ληστής. δ αἱρ, 226. 
Τὴν δ᾽ ᾿Οδυσσεὺς γήθησεν ἰδών] Διὰ τὴν 
« ,ὕ Ἐ “Ὅλ ΝῚ ᾿ 3.8" -ν 

ἡλικίαν" οὐδὲν γὰρ δέδοικεν ὑπὸ τοῦ τοι- 

οὕτου παθεῖν. ὦ. 228, ᾿Ορθοτονητέον 

καὶ λωποδύτης ὃ 

Πιυιὰ δὐΐομι ἀσεκλαίετο τοῖο Βάγηθ5. δὰ ὀδύρετο τοίονξ. 
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χαϊρέ τε, καὶ “μή μοί τι κακῷ γόῳ ἀντιβολήσαις" 
ἀλλὰ σάω μεν ταῦτα, σάω δ᾽ ἐμέ; σοὶ γὰρ ἔγωγε 230 

εὔχομαι, ὥς τε θεῷ, καί σευ φίλα. γούναθ' ἱκάνω" 

καὶ μοι ταῦτ᾽ ἀγόρευσον ἐτήτυμον, ὄφρ᾽ εὖ εἰδῶ" 

τίς γη: τίς δήμος: 5 τίνες ἀνέρες ἐγγεγάωσιν: 

ἤ σοῦ τις νήσων εὐδείελος, ἡ ἤέξ τις ἀκτὴ 

κεῖθ᾿ ὡλὶ κεκλιμένη ἐριβώλακος ἡ ἠπείροιο : 235 
Τὸν δ᾽ οὔτε προσέειπε θεὼ γλαυκῶπις ᾿Αθηήνη" 

νήπιος εἷς, ὦ ξεῖν , ἥ τηλόθεν εἰλήλουθας, 

εἰ δὴ τήνδε τε γαϊων ὠνείρεωι" οὐδέ τι λίην 
« ΄ ῃ ΠΒᾺ ", ΄ 7) Ν 

οὕτω νωνυμὸς ἐστιν ἰσῶώσι δὲ μιν μώλῳ πολλοὶ, 
3 ΧᾺ «“ 7 Ν 3 ῃνΝ 2 5. 4 

ἡμεν σοι νωΐουσι πρὸς “" ΤῸ Ἰρλιῶν τε, 240 

ἠδ᾽ ὅσσοι μετόπισθε ποτὶ ᾧφον ἡ ἡερόεντα. 

ἥτοι μὲν τρήχεϊω καὶ οὐχ᾽ ἱππήλατός ἐστιν, 

οὐδὲ λίην λυπρὴ, ἀτὰρ οὐδ᾽ εὐρεῖω τέτυκται" 

ἐν μὲν γάρ οἱ σίτος ἀβέσφατος, ἐν δέ τε οἶνος, 

γίγνεται" αἰεὶ δ 

220. ἀντιβολήσαις] ἀντιβολήσαις Η. 
233. ἐγγεγάασιν] ἐκγεγάασιν Ἡ. 

243. οὐδ᾽ εὐρεῖα) οὐχ εὑρεῖα ἘΣ 
10. τε ἕρση) θ᾽ ἑέρση Ἡ. τ᾽ ἐέρση Υ. Ὕ. 

10. ξειδῷ. 
2230. ίσασι. 
245. γίγνεται] γίνεται Η. 

τὴν σὲ, ὡς καὶ Ἡρωδιανός. Ηἃ1]. 220. 

᾿Αντιβολήσεις] Συναντήσεις. γυϊδ...224: 
Τίς γῇ] Ἢ γῆ ποία ἐστὶν, ᾿Ασία ἢ Εὐ- 
ρώπη ; ὁ δῆμος ποῖος, Λάκων ἢ Πύλιος 

(Β. ᾿Αττικός) ; οἱ ἄνδρες τίνες, δίκαιοι 

ἢ ἄδικοι; Β. . 235. Κεκλιμένη] 
Περιερχομένη.  ]ρΡ. 241. Μετόπισθε] 
Εἰς τὰ ὀπίσω" πρόσωπον “γὰρ εἶναι ὗπο- 

τίθεται τὴν ἀνατολὴν, νῶτα δὲ τὴν δύ- 
σιν. Β..- Ὁ: 

ΕΟ Μαϊρ. 243. Οὐδὲ λίην λυπρὴ, ἀτὰρ 
οὐδ᾽ εὐρεῖα] Πρὸς τὰ δύο τὰ ἄνω ἀπέδω- 

᾿ Εἰς τὰ ἐναντία μέρη. 

δ᾽ ὄμβρος ἔχει, τεθωλυϊώ τε ἕρση᾽ 245. 

232. ταῦτ᾽] τοῦτ᾽ ΗΟ 
2306. προσέξειπε. ᾿ 
244. ἔοι. βοῖνος. 

κεν. ἐπεὶ γὰρ εἶπε τρηχεῖα μὲν, ἐπάγει 
ἀλλ᾽ οὐ λίαν ἄκαρπος" εἰπὼν δὲ οὐχ, ἱπ-΄, 
πήλατός ἐστιν, ἐπάγει ἀτὰρ οὐδ᾽ εὐρεῖα. 
ἐνδέχεται γὰρ πλατεῖαν μὲν εἶναι, μὴ 
δύνασθαι δὲ ὑπὸ ἵππων ἐλαύνεσθαι διὰ τὸ 
τρωχύ. ὦ. (Η41].} Οὕτως, οὐδ᾽ εὐρεῖα. ᾿ 
ΗδΔ1]. 245. Τεθαλυῖά τε] Θάλλειν 
ποιοῦσα καὶ αὔξειν τὰ φυτά. Καὶ βού- ᾿ 
βοτος. πῶς οὖν ἔνδροσος ἴ, εἰ ἐν ἠπείρῳ ᾿ 
νέμονται ; οὐδὲν κωλύει καὶ ἐν ᾿Ιθάκῃ. 
ἢ βούβοτος, βοσκημάτων πλήρης ὅ. δ ]ρ. 
᾿Ἐέρση (81. 6ἀ. Δη{.}} Δρόσος. Πρ. 

τ ΟΟΥΓΟΧΟΡΙΒ ἔογίαβδθ ΒΟΒΟ πὶ Ἰηἀποοηᾶα 5018 νοοο ἔνδροσος, αὖ Πα ΟΧ ΠΊΆΪῸ Ἰμίσιδα 
5]1ο588 ἔρση, δρόσος (οἴ. Ἰπηῆγα ποῖ, Δ «ὡ΄. 192) ΒΟΤΊΤΜ. 

5 ΟΟὨἤηβατη 5ΟΒΟΠΙῸΠῚ ; 5 φιοά 5 θ6Ὼ6 ΩΝ αἰοι ΒΑΡ ποδὶ α5. μ15 Επιβύδ 1] νεύ- 
Β15 : 
εἶναι γ υἱ ἢ νῆσον εὐδαιμόνως οἰκουμένην. 

Φασὶ δὲ οἱ παλ «φιοὶ----μὴ λέγειν σὸν ποιητὴν οἵα ἐστὶν ἡ πφαναὴ αὕτη ῆσος,, ἀλλ᾽ οἵαν [ 

δίχα οὖν τῶν ἄλλων οὐδὲ βούβοτος ἡ ῇ γῆσος, εἴγε σὰ τοῦ . 

Ὀδυσσέως βουστάσια, φασὶν, ἐν Ἠπείρῳ ἦν. εἰ μὴ ἄρα συλλησπσικῶς Ἰσὼς τῇ ̓ Ιθάκῃ συνεπινοη- ᾿ 

τέον καὶ τὴν ἀντικρὺ αὐτῆς κε μενήν Ησειρον. ΒΟΤΤΜ. 
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αἰγίβοτος δ᾽ ἀγαθὴ, καὶ (βούβοτος" ἔστι μὲν ὕλη 

παντοίη, ἐν δ᾽ ἀρδιμοὶ ἐπηετανοὶ παρέασι. 

τῷ τοί» ξεῖν, ᾿Ιθώκης γε καὶ ἐς Τροίην ὄνομ᾽ κοι, 

τήν ἄρον τήλου φασιν ᾿Αχωιΐδος ἔ μμενωι αἰῆς. 

Ὡς φάτο" γήθησεν δὲ πολύτλας δῖος ᾿Οδυσσεὺς, 
χαίρων ἥ γαίη πωτρωϊῆ, ὡς οἱ ἔειπε 

Παλλὰς ᾿Αθηναίη, κούρη Διὸς αἰγιόχοιο" 

καί μὲν φωνήσας! ἔπεω πτερόεντα προσηύδα" 

οὐδ᾽ ὃ γ᾽ ἀληθέα εἶ εἶπε, πάλιν δ᾽ ὅ ογε λάζετο μῦθον, 

αἰεὶ ενὶ στήθεσσι νόον πολυκερδέα γωμεῶν" 250 

Πυνβανόμην ᾿Ιθάκης γε καὶ ἐν Κρήτη εὐρείῃ, 

τηλοῦ ὑπὲρ πόντου" νῶν δ᾽ εἰλήλουθα καὶ αὐτὸς 
χρήμασι σὺν τόϊσδεσσι" λιπὼν δ᾽ ἔτι παισὶ τοσαῦτα, 

φεύγω, ἐπεὶ φίλον υἱῶ κατέκτανον ᾿Ιδομενήος, 

Ὀρσίλοχον πόδας ὠκὺν, ὃς ἐν Κρήτη εὐρείη 

ἀνέρας ἀλφηστὰς νίκα τωχέεσσι πόδεσσιν' 

οὕνεκά με στερέσωι. τῆς “ληΐδος ἤθελε πάσης 
Τρωϊάδος, τής εἵνεκ᾽ ἐγὼ πάθον ἄλγεα θυμῷ, 

ἀνδρῶ ων τε πτολέμους, ὠλεγεινώ τε κύματα πείρων᾽" 

ὥ οὕνεκ᾽ ἄρ᾽ οὐχ, 

248. ἵκοι] ἵκει Η. ὙΥ, 
τρωΐῃ,} πατρώιη, ΗἩ. 
οἴαβὰ Η. 253. βέπεα. 

Ὀπώρη ἰοχί. ΓΡ. ἐέρση. Μιπά. 133. 
247. ̓ Αρδμοί] Ποτισμοὶ ἔνθα ΣΕΖῈΣ 
τὰ ζῶα. Β. Ω. 254. Πάλιν δ᾽ ὅ 
λάζετο] Εἰς τοὐναντίον τοῦ ἀληθοῦς, ὅ 
ἐστιν, ἐκ δευτέρου δὲ τὸν λόγον ἀνελά- 
βετο. νυὶρ. 258. Χρήμασι σὺν τοῖσ- 

δεσι:] Προπαροξυτονητέον τὸ τοῖσδεσι. 
Ηλι]. 559. Φεύγω, ἐπεὶ κ. τ. λ.7 
Ἰδομενεὺς παῖς μὲν ἦν Δευκαλίωνος τοῦ 
Μίνωος, Κρὴς δὲ τὸ γένος, ἄριστος τὰ 
πολέμια. παρὶ ἑκάστοις γοῦν ἀριστείαις 
σεμνὸς φαινόμενος, μέχρι τῶν νόστων 

ἄραιστος (ϑὶς εἀ. δηΐ. δοι. ἄῤῥαιστος) 
διεφυλάχθη. οὗτος δὲ ὡς λέγεται γενο- 

πατρὶ χαρι ζόμενος θεράπευον 

240. ᾿Αχαιβίδος. 
10. Ρῇ. ἔοι ἔξειπε. 

254. ῥεῖπε. 

20ο 

26 ς 

250. δῖος. 251. πα- 
252. ᾿Αθηναίη] ᾿Αθήνη οἵ ᾿τογὰ 
256. γε] δὲ Ν. 265. Εῷ. 

μένου τοῦ κατ᾽ Εὔβοιαν χειμῶνος ὑπὸ τῆς 
᾿Αθηνᾶς, ὦκειλε μετὰ τοῦ Κάλχαντος 
καὶ Σθενέλου εἰς Κολοφῶνα, καὶ ἐνταῦθα 

τὸν βίον κατέστρεψε. ἡ δὲ ἱστορία παρὰ 
Λυκόφρονι. αἰο. δ 261. ᾿Ανέρας ἀλ- 

φηστάς]) ᾿Εφευρετάς" γίνεται δὲ ἐκ τοῦ 
ἀλφῶ τὸ ψηλαφῶ, ἀφ᾽ οὗ καὶ τὸ ἄλφα. 
Β. 462. Οὕὔνεκά με στερέσαι τῆς ληΐ- 
δο.] Καὶ τοῦτο ἵνα δίκη (δοκῇ 611. 
Μαϊ].) τιμωρεῖσθαι τοὺς ἀποστερεῖν αὐὖ- 
τὸν ἐπιχειροῦντας, ὅς γε μήτε βασιλέως 
παιδὸς ἐφείσατο. ᾧ. “6 ς. Οὐχ ᾧ πα- 
τρὶ θεράπευον] ᾿Επεὶ οὐκ ἤμην θεράπων 
τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ᾿Ορσιλόχου. οὕτως 

ΉσΟο οἴϊαιῃ 50 }0]. 'ὰ οα, δηΐ,. οΟἸ]οσαίιπι ἴῃ σαῖοο ᾿ἰδτὶ ρευοοά. ΒΌΤΤΜ, 

ΝΟΣ... 11. Ω 
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δήμῳ ἔ εν! Τρώων, ἀλλ᾽ ἄλλων ἤρχον ἑταίρων" 

τὸν μὲν ἐγὼ κατιόντα βάλον χοωιλκήρεϊ δουρὶ 

ἀγρόθεν, ε ἐγγὺς ὁδοῖο λοχησάμενος σὺν ἑταίρω" 

νὺξ δὲ μάλα δγοφερὴ κάτεχ; οὐρανὸν, οὐδέ τις ἡμέας 
ἀνθρώπων ἐνόηστε᾽ λάθον δέ ε θυμὸν ἀπούρας. 270 

αὐτὼρ ἐπειδὴ τόν γε κατέκτανον ὀξέϊ χωλκῷ, 
αὐτίκ᾽ ἐγὼν ἐπὶ νήω κιὼν Φοίνικος ἀγαυοὺς 

ελλισάμην, καί σφιν μενοεικέω ληΐδω δῶκα: 
᾽ 9 ᾿ 77 δι “Ψ ΡΎ.. 4“ 

Τοὺς μὲ ἐκελευσῶ [Πὐλονϑὲε καταστήσωι καὶ εφεσσωι, 

ἥ εἰς Ἤλιδα δὶ ον, ὅθι κρατέουσιν Ἐπειοί: 

ὠλλ᾽ ἤτοι σφέας κεῖθεν ἀπώσατο ὃς ἀνέμοιο, 

πόλλ᾽ ἀεκαζομένους᾽ οὐδ᾽ ἤθελον ἐξωπατήσαι. 

κεῖθεν δὲ πλαγχθέντες ὶἱ ἱκάνομεν ἐνθάδε γυκτός" 

σπουδὴ δ᾽ ἐς λιμένα προερέσσαμεν, οὐδέ τις ἡμῖν 

δόρπου μνήστις ἔην, μάλα σερ χατέουσιν ἑλέσθαι" 

ὠλλ᾽ αὕτως ἀποβάντες ἐκείμεθω νηὸς ἅπαντες. 
ἔνθ᾽ ε ἐμὲ μὲν γλυκὺς ὕπνος ἐπήλυθε πεκμηώτα: 

οἱ δὲ χρήματ᾽ ἐμῶὼ γλαφυρῆς ἐν νηὸς ἑλόντες 

κάτθεσαν, ἔνθω 7Ζ:ὲῤβρ αὐτὸς ἐπὶ 

260. ἡμέας] ὑμέας Η. 
2706. Εἴς. 277. ἀβεκαζομένους. 
προερύσσαμεν Υ. 

᾿Αριστοφάνης οὐχ, ᾧ πατρὶ, τῷ ἐκείνου" 
ε Ν ε Ν "' Ν ,ὔ Ἔν »Μ 
ὡς τὸ, Αἱ μὲν ἔτι ζωὸν γόον ᾧ ἐνὶ οἴκῳ 
(11. ζ΄. 5σοο.). ὦ. Χαριζόμενος θερά- 
πευον] Τὰ κεχαρισμένα ποιῶν ὑπηρέτουν. 
Β. ῷ. 6γ. Τὸν μὲν ἐγὼ κατιόντα] 
Σκήπτεται τὸν ᾿Ιδομενέως υἱὸν ἀνῃρηκέ- 

γαι, ἵνα αὐτὸν παρώσωνται (516 64, δηΐ. 
ΚΟΥ. 6Χχ Ελιβί, πρόσωνται) οἱ μνηστῆρες 

, ͵ὔ 

ὡς ἐχθρὸν τοῦ Οδυσσέως φίλου. ἑαυτῷ 

δὲ ἐν Κρήτῃ υἱούς φησιν εἶναι, ὅτ, τοὺς 
τιμωρήσοντας, ἕξει. καὶ τὸν ᾿Ορσιλόχου 
δὲ θάνατον λέγει διὰ τὴν λείαν, δεικνὺς 

ὅτι οὐδὲ ἐκείνῳ παραχωρήσει ἀναιμωτί. 
Φοίνιξι δὲ πιστεῦσαι λέγει, ἵνα μὴ ἀδι- 

2.70: ἔέι 

575 

280 

ψαμάθοισιν ἐ ἐκείμην. 

273. μενοβεικέα. 275. δῖξαν. ᾿ 
270. προερέσσαμεν Θἴ υ βιιρεγ ἐ Η. 

282. ἐπήλυθε] ἐπέλλαβε Η. 

κήσῃ, λογισάμιενος ὅτι οἱ φιλοκερδέστα- 
τοι αὐτοῦ ἐφείσαντο. ἵα]σ. 468. ΔΛο- | 
χησάμιενος σὺν ἑταίρῳ) Αμεινον ἐκεῖνον ᾿ 
σὺν ἑταίρῳ νοεῖν, ἵνα φοβερώτερον ἑαυτὸν ᾿ 
καταστήσῃ. ὦ. 274. Πύλονδε κατα- 
στῆσαι] ᾿Αντέστραπται. ἐπιβιβάσαι γὰρ 
τῇ νηΐ καὶ καταστῆσαι ἢ εἰς Πύλον ἢ εἰς 

Ἤλιδα δῖαν. 9. ᾿Εφέσσαι] Ἱδρῦσαι 
εἰς τὴν ναῦν. υ]ρ. Ἡ Ῥιανοῦ ", ἀπο- 
φάσσαι, ἀποπέμψαι. ἨΔ]. 277. 
Οὐδ᾽ ἤθελον ἐξαπατῆσαι] "Ἐπαινεῖ τοὺς 
Φοίνικας, ἵνα ὃ ἀκούων μιμήσηται. Ἄα]ρ,, 
279. Προερέσσαμεν] Καθειλκύσαμεν Χ,, 
ἀντὶ τοῦ εἰσήλθομεν. Κι]ρ. 282. Ἐπ-᾿ 

ἃ ΝΟΗ ροΐοβί αυϊη ΡΓῸ ἐφέσσαι ἈΐΔηΠ5 νο] πους ἀφῆσαι ; αἴξ ΠΟῚ πηγαῖα ἔογοί Ἰϑοίϊο ; 
Ὁμθ [ἀπ 6 ἢ ἉΠΟΙΊΟΩΟ πδίμπ 510 ἰδία ἀποφάσσαι, Θαυϊᾶθη) πο ἄϊσαη. ΒΌΤΤΜ. 

ΧΉΟοΟ γϑῖθο οΧρ]Ἰοαίῃ αἰΐογα Ἰθοο προερύσσαμεν. ΒΌΤΤΥΤΜ. 
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οἱ δ᾽ ἐς Σιδονίην εὖ γαιομιένην ἀναβάντες 

ὠχοντ᾽ " αὐτὰρ ἐγὼ λιπόμην ἀκαχήμενος ἥτορ. 

Ὧς φάτο" μείδησεν δὲ θεὰ γλαυκώπις ᾿Αθήνη, 

χειρί, τέ μιν κατέρεζε' δέμας δ᾽ ἡ ἥϊκτο γυνωικὶ 

κωλή ΤΕ, μεγώλη τά, καὶ ἀγλαὰ ἔργ᾽ εἰδυίη" 

καί μιν φωνήσασ᾽ ἔπεω πτερόεντα προσηύδα" 
Κερδωλέος κ᾿ εἴη καὶ ἐπίκλοπος, ὕς σε παρέλθοι 

ἐν πάντεσσι δόλοισι, καὶ εἰ θεὸς ἀντιάσειε. 

σχέτλιε, -ποικιλομήτα, δόλων τ᾽ » οὐκ ἀρ ἔμελλες, 

οὐδ᾽ ἐν σῇ σερ ἐὼν γαίῃ, λήξειν ἀποτάων, 

μύθων. τε κλοπίων, οἵ τοι πεδόθεν φίλοι εἰσίν ; 

ὠλλ᾽ ἄγε, μηκέτι, ταῦτῶ λεγώμεθω, εἰδότες ἄμφω 

κέρδε᾽" ἐπεὶ σὺ μέν ἐσσι βροτῶν ὅ ὄχ, ἄριστος ἁπάντων 

βουλῇ καὶ μύθοισιν ἐγὼ δ᾽ ἐν πᾶσι θεοῖσι 
μῆτι τε κλέομαι καὶ κέρδεσιν᾽ οὐδὲ σύ γ ἔγνως 

Παλλάδ' ᾿Αθηναΐην, κούρην Δὼς, ἥτε τοι αἰεὶ 

ἐν πάντεσσι πόνοισι παρίστωμαι, ἠδὲ φυλάσσω, 

καὶ δέ σε Φαιήκεσσι φίλον πάντεσσιν ἔθηκα. 

290 

205 

2400 

285. εὖ ναιομένην] ἐϊκτιμένην Ψ'΄ εὐναιομένην ὝΥ.. 288. δὲ βέξικτο. 
280. βέργα Ριδυίῃ. 200. βέπεα. 
δόθεν Η. 206. Γειδότες. 

ἔλαβε (8:5 οἷ. δηϊ.}] Κατέσχεν. 
Ψαϊρ. 285. Οἱ δ᾽ ἐς Σιδονίην] Ἔν- 
ταῦθα ἔδειξεν ὅτι οὐχ ἑκόντες ἔβλαψαν οἱ 
Σιδόνιοι. ἢ γὰρ ἀνέβαλον (801. καὶ γὰρ 
ἄν ἔλαβον) αὐτοῦ καθεύδοντος τὰ χρή- 
ματα" ἀλλ᾽ ὅτι σπεύδοντες εἰς τὴν πα- 
τρίδα κατέλιπον αὐτὸν, ἵνα μὴ ἀναστὰς 
ἀλλαχοῦ αὐτὸς παρακαλέσῃ λαβεῖν αὐ- 
τόν. Ὁ. Σιδονίην] Τὴν τῆς Σιδῶνος χώ- 
βᾶν, τὴν Φοινίκην. ]ςσ. “488, Δέμας 
δ᾽ ἡ ἤϊκτο γυναικί] “Ὡμοίωσε γὰρ ἑαυτὴν 
γυναικὶ ἵνα πιστώσηται αὐτὸν, ὅτι θεά 
ἐστιν ἐκ τοῦ μεθομοιωθῆναι. ὦ. ἘἜ»- 
τεῦθεν Ἐενοφῶν τὴν ᾿Δρετὴν καὶ τὴν 
Κακίαν ἀνέπλασεν. Ψυ]ρ, 280. Κα- 
λῇ τε μεγάλῃ τε] Ἔκ τῆς κατὰ τὴν 
ὄψιν κοσμότητος καὶ αἰδοῦς καὶ τοῦτο 

Υ Ῥρουί οί δα νὰγ. Ἰθοῖ. σ«“λοκίων. 
αὐοά υἱζϊηγο Ιοσο πιοιηογαῖ ΡΟΥΘ... ΠΟΙ ΠΟΥ ἸΠἼ1|85. 

202. εἴ] οὐ Υ. 
300. αἰεὶ] γρ- ἄγχι πιᾶῦρ. Η. 

205. πεδόθεν) παι- 

ὑπονοεῖν δίδωσι, καθὰ καὶ Ἐενοφῶν καὶ 
Τελεσίλλα (5. Ρᾶτοχ.) ἢ ̓ Αργεία δια- 
γράφουσιν ᾿Αρετῆς καὶ Καλοκαγαθίας 
εἰκόνα. Θ, 201. Ὅς σε παρέλθοι] 

Νικήσει, μεταφορικῶς. αν. Νική- 
σει. ὅδμοίως, Οὐδέ με παρελεύσεαι οὐδέ 
με πείσεις (1]. α΄. 132.). ὁ δὲ γοῦς, εἰ 

καὶ παρέλθοι θεός σε τοῖς δόλοις, δοξασ- 

θήσεται ὡς τοιοῦτον παρελθών. Β. Ω. 
205. Κλοπίων] Τῶν κεκλεμμένων καὶ 
μὴ ἀληθῶν. Ψιυϊρ. πΠεπλεγμένων Υ. 
Ηαγ]. ΟΥ̓ τοὶ πεδόθεν φίλοι εἰσίν 
Μεταφορικῶς, οἷον ἐκ ῥίζης, ἐκ γενετῆς, 

ἀπὸ φυτῶν" ἢ ἀπὸ τοῦ τοὺς γεννωμένους ἐν 
τῷ πέδῳ πατεῖν (Β. πίπτειν.). Ὁ. 
Πεδόθεν] Ἔκ νέας ἡλικίας. ἢ ἀπὸ τοῦ 
πέδου. Ψι!ρ. 296. ““ Εἰδότε 5οἰιοὶ. 

ρα κλοσίων ἰοχί, οἵ βοοὶ, ΡΟΒ ΒΞ. ϑομο]αηὶ 
ΒΌΤΤΥΜ. 

Ὁ Τὴ ΗΔ]. παιδόϑεν, ΟΥ̓. ΘΧΡ]Ι]οΔ Ομ ἢι 500]. γὰὶσ, ΒΟΌΤΊΜ. 

Ὠ 2 
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γὺν δ᾽ αὖ δεὺρ ἱκόμην, ἵνῷ τοι σὺν μῆτιν ὑφήνω, 

χρήματώ τε κρύψω, ὅ ὁσῶ τοι Φαίηκες “ἀγαυοὶ 

ὠπάσαν, οἴκωδ᾽ ἰόντι, ἐμῆ βουλῇ τε νόω τε" 305 

εἴπω θ᾽, ὅσσω τοι αἶσα δόμοις ἔ ἔνι ποιητοισι 

κήδε ἐωρτος δά σὺ δὲ τετλάμεναι καὶ ἀνάγκη" 

μηδέ τω ἐκφάσθαι, μήτ᾽ ἀνδρῶν, μήτε γυναικῶν, 

πάντων, οὕνεκ᾽ ἄρ᾽ ἤλθες ἀλώμενος" ἀλλὼ σιωπῇ 

πάσχειν ἄλγεω πολλὼ, βίας ὑποδέγμενος ἀνδρῶν. 410 

Τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς" 

ἀργαλέον σε, θεὼ, γνώναι βροτῷ ἀντιάσωντι, 

καὶ μάλ᾽ ἐπισταμένῳ" σὲ γὰρ αὐτὴν παντὶ εἴσκεις. 

τοῦτο δ᾽ ε ἐγὼν εὖ οἶδ᾽, ὅτι μοι πάρος ἡπίη ἥσθα, 

ἕως νὴ Τροίῃ πολεμίζομεν υἱ υἱες ᾿Αχαιῶν' 315 

αὐτὰρ ἐπεὶ Πριώμοιο πόλιν διεπέρσαμεν αἰπῆν, 

βημεν δ᾽ ἐν νήεσσι, θεὸς δ᾽ ἐκέδασσεν ᾿Αχαιοὺς, 
7, Ὑ» εἰ}; ΕΝ 7 ᾽ν, “ ὼ σὺν 

ου σὲ Ὑ ἐπειτῶ ἴδον, κούρη Διὸς, οὐδ εἐγόησω 
εἶ ἐωμ, 3 "“" -“ 3, 5 

γηὸς Εοης, ἐπιβασαν, ἀπύρρ τί μοι ἄλγος « ὠλώλκοις" 

ὠὡλλ᾽ αἰεὶ “φρεσὶν ἦσιν ἔχων δεδαϊγμένον ἡ ἥτορ 420: 

ἡλώμην εἴως με θεοὶ κακότητος ἔλυσαν" 

πρίν γ᾽ ὅτε Φαιήκων ἀνδρῶν ἐ ἐν πίονι δήμῳ 

403. δ᾽ οὐχ! Η. 
407. ἀνασχέσθαι] ἀναπλῆσαι . 

ἐΐσκω" Η. 10. ξεξίσκεις. 

10. ᾿Αχα,ξῶν. 

7) σ᾽ Η. 10. Εἴδον. 

“ρα ρ]οβ88, ἐγώ τε καὶ σύ." ῬΟΒΒ. 
οχ Ηλι]. “4οὔ; Ποιητοῖσι] Γρ. τυκ- 

τοῖσι. ΗΑ1]. 312. Σὲ γὰρ αὐτὴν παν- 
τὶ ἐΐσκεις) “Ὑπονενόηκεν, ὅτι ἐν τοῖς Φαί- 

αξι καὶ παρθένῳ καὶ ἀνδρὶ ὁμοιωθεῖσα 
παρώρμηκεν αὐτόν. δ α]ρ, Γρ. σὲ γὰρ 

, αὐτῇ (510, 5 ρΘΥβουρῖο ἣν) πάντη ἐΐ- 
σκεις. 41]. οἰιπ ο]οββὰ ἑαυτήν. ΟἿ, 
νιηἦ, 133. ἃρ. ΑΙζ. 220---2223. 
᾿Αλλ᾽ αἰεὶ φρεσὶν ἧσιν ἔχων] Νοθεύον- 
ται δ΄ στίχοι. ὃ μὲν πρῶτος, ὅτι ἀντὶ τοῦ 
ἐμῆσιν ἔχει τὸ ἧσιν, ὕπερ ἐστὶ περὶ τοῦ 

δ Ηδεο ΘΧΡΠΙΟΔτΪο ΒΟΠΊΡΟΓ ἀπ] ἰηαῖοαῖ. ΒΟΠΟ] 5685 δᾶ 500)". ΕἸοοί. 
810. ῬΓΙ γι ἸΟΡΊ ΓΟ ἢ Ἐαρεθτ ατν σαντες ζυγά. ὃ Ὀρέ στῆς καὶ ὁ ̓ Αθηναῖος. 

405. βοίκαδ᾽. 

310. βίας] βίας Η. 

414. βοῖδ᾽. 
217. ἐκέδασσεν] ἐκέδευσεν ,{. 10. 

220---223. ὉΠΟΙΏΪΒ ἸηοἸ ά 1 ὙΥ, 

1. ξείπω. 
218. ἐΐσκεις} 

416. ἕως ἐνὶ] εἴως ἐν Η. ν΄, 
᾿Αχαιβούς. 418. σέ 

420. βῆσιν- 

406. Θ1 δ᾽ Η. Ἴ- 

(ϑογ. τρίτου) προσώπου, τηροῦντος ἀεὶ 
τοῦ ποιητοῦ τὴν ἐν τούτοις διαφοράν" δ΄ 
δὲ δεύτερος, ὅτι ᾿Αθηνᾶς παρούσης, θεοῖς. 
ἀνατίθησι τὴν σωτηρίαν" ὃ δὲ τρίτος καὶ 
τέταρτος ὅτι οὐκ ἐγίνωσκεν ὡς ἡ φανεῖσα 
αὐτῷ παρὰ Φαίαξι θεὰ ἦν, ὅτι οὐκ ἐθάρ- 
συνεν ἀλλὰ τοὐναντίον, Μηδέ τιν᾽ ἀνθρώ- 
πων ποτιόσσεο, Οὐ γὰρ ξείνους οἵδε μάλ᾽ 
ἀνθρώπους ἀνέχονται (η΄. 3 1.). Ο. ΝιΙηά. 

132. (Ηαγ].}) 420. 321. Νοθεύον- 
οὐκ ὦ: -ἀρούσης τῆς ᾿Αθηνᾶς θεοῖς 

ἀναθήσει τὴν σωτηρίαν. Ηδαι]. (α!ο 
ται- 

738. κἀξισώ-" 

γοοίς Βιαμποϊκῖιβ ὁχ ΑἸαϊμπα οἱ ΕἸΟΓΟΙ 5. ΒΟ ΠΟ] οσ πὶ ΘΙ ΠΟηΙΡ 5 ἐζισώσαντε τοί ΧΙ. 
ΡΟΉ 5. 

ϑοᾶ 
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ἤρσυνάς τὶ ἐπέεσσι, καὶ ἐς πόλιν ἤγαγες αὐτή. 

ν δέ σε πρὸς πωτρὸς γουνάζομαι, οὐ γὰρ ὀΐω 

κειν εἰς ᾿Ιθώκην εὐδείελον, ὠλλώ, τιν' ἄλλην 

αἰῶν ἀναστρέφομαι" σὲ δὲ κερτομέουσαν ὀΐω 

αὔτ᾽ ἀγορευέμεναι, Ἵν᾽ ἐμὰς φρένως ἡπεροπεύσῃς" 

πέ μοι, εἰ ἐτεόν Ὑε φίλην ἐς πατρίδ᾽ ἱκάνω. 

Τὸν δ᾽ ἡμείβετ᾽ ἔπειτω θεὰ γλαυκῶπις ᾿Αθήνη᾽ 
ἐεί, τοι τοιοῦτον ἐνὶ στήθεσσι νόημνω" 
ῳ σε καὶ οὐ δύνωμωι προλιπεῖν δύστηνον ἐόντω, 
ἡνεκ᾽ ἐπητής τ ἐσσὶ, καὶ ἀγχίνοος, καὶ ἐχέφρων. 
σπασίως γάρ κ᾽ ἄλλος ὠνὴρ ὠλωλήμενος ἐλθὼν 

τ᾿ ενὴ “μεγάροις ἰδέειν ποδάς τ᾽ ἄλοχόν τε" 

δ δ᾽ οὔπω φίλον ἐστὶ δαήμεναι, οὐδὲ πυθέσθαι, 

Ῥίν γέ τι σῆς ἀλόχου πειρήσεωι; ἥτε τοι αὕτως 

στῶ ἐνὶ μεγάροισιν" ὀϊζυραὶ δέ οἱ αἰεὶ 
θίνουσιν νύκτες τε καὶ ἤματα δακρυχεούσῃ. 

ὑτὰρ ἐγὼ τὸ μέν οὔποτ᾽ ἀπίστεον, ἀλλ᾽ ενὴ θυμῳ 

γε ὃ νοστήσεις ὀλέσως ἄπο πάντας ἑταίρους" 

325 

330 

335 

349 
3223. τε βέπεσσι. 227. ἠπεροπεύσης] ἢ ἡπεροπεύσης 564 ΒΙ610, αιοά ἧς. 

1} 5ΙΠΊΡΙΘΧ ΡΟὨΪΓ, ποίαΐ, ἀρ] ]οαΐο, 1. 6. ἴῃ εἰς πχπῖαῖο, Η. ῬΡΟΉΒ. 
“8. βειπέ. 332. ἐπητής τ᾽] ἐπήτης, 564, ΟἸΤΟΙΙΠΊΗΘΧῚΙΒ ΒΌΡΘΥ δοιιζιπη, οἱ 
; ΒΊΡΟΥ ἡς. τ᾽ ΟἸΪ οἰϊαπη 860}0]. δὰ κ', 277. Η. ΡΟ Β. τ᾽ οὐῖτς ΥΨ, 
34. ἴετ᾽ ἵετ Υ΄. 
νυν. 437. Γοι. 

Π0]10). 4323. Θαρσύνας] Καὶ μὴν 
Ὶ μὸν “,» " -“ ε ᾿. κ ἔδειξε τῷ Ὀδυσσεῖ σαφῶς ἑαυτὴν 

Ἀ , Ἃ 5» Ν ,ὔ 
αρὰ Φαίαξιν. ἢ οὐ κατὰ παρθένον θνη- 
πὰ κ᾿ , ᾿Ὶ ’ “ῳ -Ὁ 

ὴν “ὡμοιώθη παρὰ Φαίαξι τῆς θεοῦ συμ.- 
ουλή ; διὸ ἔγνω. ὦ. 430. Τοιοῦτο 
᾿ » ͵ Ἢ Ν -Ὁ Ε 
μα} Ἐὐεξαπάτητον. ᾿Αντὶ τοῦ οὐκ 

ξαπάτητον, οὐδὲ συνετόν (ἀσύνετον 
ἢ. Βαγη.) διϊρ. 432. ᾿Επήτης] 
αχὺς περὶ τὸ νοῆσαι (βροοΐαϊ πος. δ4 
γχίνοος, οἴ ιιοα βϑαιυτιν, δὲ πὸ- 

{1} ἸΘ1 8), ἐπήτης, λόγιος. καὶ ὧσ- 

ερ ὃ λόγιος παρὰ τὸν λόγον, οὕτως καὶ 

τήτης παρὰ τὸ ἔπος. 
τὸ ἐτεὸν φιλῶν. Ὁ. 

Ν Ἁ ᾽ 

τινὲς δὲ, δίκαιος, 

᾿Ἐπητής]) Φρόνι- 
Ἁ , Α δ.) ὧδ » 7 

ος καὶ λόγιος, παρᾶ τὸ ἐπὸς.0 ᾿Αγχί- 

ος] Περὶ τὸ νοῆσαι ταχύς. Ψ α]ο. [ἢ 

10. Είετ᾽. Ειδέειν. 

240. ἤδε᾽, 8] ἠιδ᾽ ὅτι (5810) Η 
3306. πρίν γέ τι] πρίν γ᾽ ἔτι 

10. Εήδε᾽. 

Ηδ}]. Χωρὶς τοῦ τε. τῇ δὲ προσῳδίᾳ 
ἀεικής φησιν ᾿Αρίσταρχοςς. ἴπηά6 Πος 
οοΥΐθ οοηϑίαϊ, ΒΟΥΡΒΙ586. Δ]108 ἐπῆ- 
τὸς -τ δ .358.--.338ὃ. ᾿Ασπασίως γὰρ 
κ᾽ ἄλλος] ᾿Αθετοῦνται στίχοι στ΄ (μιιο. 
Ῥ, εχ Ηδ1]1.) ὅτι οὐδὲν εἴληφε παρ᾽ αὐ- 
τοῦ σημεῖον τοῦ μήπω βούλεσθα, τὴν 
γαμετὴν ἰδεῖν. τοὐναντίον γὰρ διὰ τοῦτο 
αὐτῷ ἐπιφαίνεται, ἵνα κρύψη αὐτοῦ τὴν 
εἴσοδον. διὸ καὶ φησὶ, Ἦ μάλα δὴ ᾿Αγω- 
μέμνονος ᾿Ατρείδαο Φθίσεσθαι κακὸν οἷ- 
τον ἐπὶ μεγάροισιν ἔμελλον, Εἰ μή μοι 
σὺ ἕκαστα θεὰ κατὰ μοῖραν ἔειπες 
(383.) οὕτως οὖν αὐτὸς ἠπείγετο ἰδεῖν 
τὴν γαμετήν. ὦ. 425. Φίλον)] Νῦν 

ἀντὶ τοῦ ὠφέλιμον. Ἄτ]ρ. 440. Ἤιδε᾽ 
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ὠλλώ τοι οὐκ εθέλησα Ποσειδάων, μάχεσθαι 
πατροκασιγνήτῳ, ὅς τοι χόλον ἔνθετο θυμῷ, 

χωόμενος, ὅτι οἱ υἱὸν φίλον ἐξαλάωσας. 

ὠλλ᾽ ἄγε τοι δείξω ᾿Ιθώκης ἕδος, ὄφρα πεποίθης. 

Φόρκυνος μὲν ὁδ᾽ ε ἐστὶ λιμῆν ὡλίοιο γέροντος" 

ἥδε δ᾽ ἐπὶ κρατὸς “λιμένος τανύφυλλος ἐλαίη᾽ 

ἀγχόθι δ᾽ αὐτῆς ἄντρον ἐπήρατον, ἠεροειδὲς, 

ἱρὸν Νυμφάων, αἱ Νηϊώδες καλέονται" 

τοῦτο δέ τοι σπέος εὐρὺ κατηρεφές, ἔνθα σὺ πολλὰς 
ἔρδεσικες Νύμφησι τεληέσσας ἑκατόμβας" 
τοῦτο δὲ Νήριτόν ἐστιν ὄρος, καταείμενον ὕλη. ' 

Ἃς εἰποῦσα, θεὰ σκέδασ᾽ ἠέρα εἴσωτο δὲ χβών' 
γήθησέν ᾿. ἀρ ἔπειτα πολύτλας δὲ ἰρς' Ὀδυσσεὺς, 
χαίρων ἣ γαίῃ: κύσε δὲ ζείδωρον ἄ ἄρουραν" 
οὐτίκοω δὲ Νύμφης ἠρήσατο χεῖρας ἀνασχών" 

Νύμφαι Νηϊάδες, κούρῶι Διὸς, οὔποτ᾽ ἔγωγε , 
ὄψεσθ᾽ ὕ ὑμμ᾽ ἐφάμην νῦν δ᾽ εὐχωλῇς ἀγανῆσι 

χωίρετ᾽" ἀτὼρ καὶ δώρω διδώσομεν, ὡς τὸ πάρος περ, 

442. χόλον] κότον ὟΥ. 
447. ἠεροβειδές. 
βείμενον. 452. βειποῦσα. βείσατο. 

ὃ νοστήσεις] ᾿Αλλ᾽ ἠπιστάμην ὅτι νοστή- 

σεις, ὅτι ἐπανέλθεις (507. -οις). Β. 
Ὅτι νοστήσεις)] Ὅτι ἐπανέλθοις. ἌΡ. 
3442. Χόλον] Γρ. κότον, δ]. 448. 
᾿Ιρόν] ᾿Αποκεκομιμένον ψιλοῦται. Β. 340. 
Γρ. εὐρύ. ἨΔ1]. Κατηρεφές]ὴ Χθαμα- 
λὸν, κατακαλύπτον, καταστέγον. 
ψυϊρ. 2351. Νήριτον] Ορος ᾿Ιθάκης 
ἀντικρὺ τῆς ᾿Ηπείρου. Ψα]ρ. ΕἸΙΜΕ- 
ΝΟΝ (δοα ἰαηίαμη). κατεσκεπασμέ- 
γον. Ψαϊρ. 452. Ὥς εἰποῦσα θεὰ 

σκέδασ᾽ ἠέρα] Οὐκ εἶπεν, ἐσκεδάννυεν, 
ἀλλ᾽ ἐσκέδασε, δεικνὺς ὅτι πρῶτον ἐσκέ- 
δασε τὴν ἀχλὺν εἰποῦσα τὸ, ἀλλ᾽ ἄγε 
τοι δείξω, καὶ οὕτως αὐτῷ ἔδειξε, Φόρκυ- 

νος μὲν ὅδ᾽ ἐστὶ λιμήν. οὐ γὰρ ἔτι ἀορα- 

σίας οὔσης ἐφαίνετο αὐτῷ τὰ μὴ ὁρώμε- 

Ν 
και 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Ν. 341-.358. 

243. μοι. 
240. εὐρὺ] ἐστὶ Η. 

1[11Β. ΧΙ1Π11- 

347. 348. υποίηϊβ ποιά ὙΚ,, 
350, βέρδεσκες. 351. κατῶ- 

353. δῖδος. 454.. Υ. 

να. ῷ. Τὸ, ὡς εἰποῦσα, νοητέον μετὰ 
τὸ, ἀλλ᾽ ἄγε τοι δείξω ᾿Ιθάκης ἕδος. Ο.. 

Ὡς εἰποῦσα] Τάδε, φησὶν, ἡ ̓ Αθηνᾶ εἰ- 

ποῦσα τῷ ̓ ᾿Οδυσσεῖ, ἐσκέδωσε τὴν ἀορω-᾿ 
σίαν καὶ ἀγνωσίαν αὐτοῦ. καθ᾽ ἣν οὐκ 
ἐγίνωσκε ποὺ ἦλθεν ὅτε ταῖς νηυσὶν εἰς 

Ἰθάκην αὐτὸς ἤτοι τὴν πατρίδα αὐτοῦ 
παρεγένετο. ὦ. Σκέδασ᾽ ἤέρα] Τοῦτο 
ἐπιλαμβάνεται Πτολεμαῖος. ἔδει γὰρ 
πρῶτον σκεδάσασά, φησι, τὸν ἀέρα εἶτα 

δεῖξαι. εἰ μὴ ἄρα ὅμοιόν ἐστι τῷ, Ν 

μὲν ἄρα θρέψασα τεκοῦσά τε (μ΄. 134.}). 
Ο' “860. ᾿Αγανῆσι] Προσαγαγέσθαι καὶ 

πεῖσαι δυναμέναις (64. ἃῆϊ. -οῆσι-ις 
-οις). Ψα]ρ. 458, Διδώσομεν] Πα- 
ράσχωμεν. ἀπὸ τοῦ διδῶ περισπωμένου. 
δυσχεραίνων δὲ ὁ ᾿Αριστοφάνης τὸ, διδών. 



1Β. ΧΙΠΙ. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Ν.᾿ 350-376. φϑ 

ί κεν εῶῷ πρόφρων. με Διὸς θυγάτηρ ἀγελείη 

ὑτόν τε ζώειν, καί μοι φίλον υἱὸν ἀέξῃη. 26ο 
Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε! θεὼ γλαυκῶπις ᾿Αθήνη: 

ἔρσει, μῆ τοι ταῦτ μετὰ φρεσὶ σήσι μελόντων. 

λλ᾽ ἄγε, χρήματα μὲν μυχω ἄντρου θεσπεσίοιο 

ἴομεν αὐτίκω νῦν, ἵνα περ τώδε τοι σόα ̓ μίμνη" 

ὑτοὶ δὲ φραζώμεθ, ὅπως ὄχ, ὥριστω γένηται. 86ς 
Ὡς εἰποῦσω, θεὼ δῦνε σπέος ἡεροειδὲς, 

«ιομένη κευθμῶνως ἀνὼ σπέος" αὐτὼρ Ὀδυσσεὺς 

σσον πάντ᾽ ἐφόρει, χρυσὸν, κωὶ ὠτειρέω χωλκὸν, 
ματά τ εὐποίητω, τά, οἱ Φωΐηκες ἔδωκαν' 
αὶ τῶ μὲν εὖ ὑ κατέθηκε" λίθον δ᾽ ἐπέθηκε θύρησι 470 

Ιωλλὰς ᾿Αθηναίη, κούρη. Διὼς αἰγιόχοιο. 

Τὼ δὲ καθεζομένω ἱ ἱερῆς παρὰ πυθμέν ἐλαίης, 

ραζέσθην μνηστηρσιν ὑπερφιώλοισιν ὄλεθρον. 
σι, δὲ μύθων ἤρχε θεὰ γλαυκώπις ᾿Αθήνη" 

Διογενὲς Λαερτιάδη, πολυμήχων᾽ Ὀδυσσεῦ, ι 475 

ράζευ, ὅ πῶς μνήστηρσιν ἀνωιδέσι χέιρως ἐφήσης, 

46ο. ἀέξῃ] ἀέξει ἃ τ. ΡΥ.» ΠΙΙΏΟ 68 ἡ Ρ1Ὸ εἰ Η. ΡΟΒΞ. 4061. προσ- 
εἰπε. 462. ἀλλ᾽, ἄγε] ἀλλὰ ΥΥ͂. 464. σόα] σῶα 5864 βιιργᾶβο. σόα 
γῇ Η. 4065. φραζώμεθ᾽ ὅπως ἔσται τάδε ἔργα Η. 266. δῦνε σπέος] δῦν᾽ 
"σπέος Ν. 10. ξειποῦσα. ἠεροξειδές. 469. οἵ τοι Η. 10. δείματα. 
γι. 375. διβογενὲς, Λαξβερτιάδη. 370. φράζεο γὺν μνηστῆρσιν ὑπερφιάλοι- 
ιν ὕλεθρον ἴῃ τοχῦ., οἴ ἴῃ τηᾶγρ. φράζευ ὅπως μνηστῆρσιν ἀναιδέσσι χεῖρ᾽ ἐφήσης 
[, [Ιάθμ ἰὴ ἰοχί. βαθθῖ Ν', ἐφήσῃς] ἐφήσεις ὙὟΥ͂. 

μεν, γράφει παρέξομεν' καὶ τὸ ἐν λους τόπους ((τιο. Ψ]ρ.) καὶ ἀνακε- 
λιάδι διδόναι προέκοπτες, Ω. Ηαγ]. χωρισμένους. ᾧ. 4660. Γρ. οἱ. Ηεΐ]. 
πὰ. 123. 560. Γρ. ἀέξειν. Ηα1]. 272. Τὼ δὲ καθεζομένω)] Οὗτοι δὲ ἡ 
ὅς. Ὅπως ἔσται τάδε ἔργα ἰοχί. ᾿Αθηνᾷᾶ καὶ Οδυσσεὺς καθεζόμενοι, “Ἱε- 
ρ. ὅπως ὕχ᾽ ἄριστα γένηται. Η:41]. (1ῃ ρὰν δέ φησι τὴν ἐλαίαν διὰ τὸ ἀνακεῖσ-- 
η(. 133. νἱ06 νϑυβϑᾶ.) 4606. Σπέος θα, αὐτὴν τῇ ᾿Αθηνᾷ, ὡς ἀναδοθεῖσαν 
εροειδές] Τὸ καθαρὸν ἀέρα ἔχον. ὅμοιον αὐτὴν τῆς γῆς εἰς τὸ ταύτης ὕνομα ὅτε οἱ 

σ Φ1Ὰ Ν »Ν »ἃ , Ν ᾿ ων ἡ. ,υ ὦ νν» 
ᾧ, Ὅσσον δ᾽ ἠεροειδὲς ἀνὴρ ἴδεν (1]. ε΄. θεοὶ συνεδρίαζον, καὶ εἰς ἑκάστου τὸ ὄνο- 

» ᾿ “» , » ὰ δον , ) Ν 7.0.). ἄτοπον γὰρ θεοῖς σκότος ἀνα- μα ἕν φυτὸν ἀνεδίδοτο, καθάπερ καὶ τῷ 
εἶσθαι. ὅθεν ἐπιτίθησι καὶ λίθον. Ὁ. Διονύσῳ ἡ ἄμπελος ἀνεβλάώστησεν. Ὁ. 
ἐῦν καθαρὸν ἀέρα ἔχον. Ψι!])ρ. 467. 4774. Φραζέσθην) ᾿Εβουλεύοντο. ἔστι δὲ 

“Ὁ Ἃ -“ “Ἢ - ὦ 
εὐθμῶνας) Τὰς καταδύσεις ἢ τοὺς κοί- ἢ τοῦ τρίτου προσώπου τῶν δυϊκῶν κατὰ 

δ ΒΙΟ {πῸ5 σοάϊοοβ. ϑουιθομάπμι διΐθηι ο556 διδοῦνα, ὁχ 1]. ὠ΄, 425. σογίαπι : 5οὰ 
᾿ξῖπηα νοχ ρο)ι5 δεΐαπι παθιία οβὲ. ϑουὶθ. νἱὰ, σαρέκοσσεν, ἢ. 6. {Ππἃ διδοῦνα, ἴῃ 
᾿ἴδὴν Τουθλδηι ΡγΟοι αἰ ΡΟΣ ΡΟΓΔΩι : ἔογβδῃ διδόμμεεν Βουθομᾶο, ΒΟΌΤΊΤΜ. 



924. 

οἱ δὴ τοι τρίετες μέγαρον κατακοιρανέουσιν, Ν 

μνώμενοι ἀντιβέην ἄλοχον, καὶ εὄγα διδόντες" 

ἡ δὲ σὸν αἰεὶ νόστον ὀδυρομένη, κατὰ θυμὸν 

στάντας μέν ῥ᾽ ἔλπει, καὶ ὑπίσχεται ἀνδδὶ ἑκάστῳ, 

ἀγγελίας προϊεισιο" νόος δέ οἱ ἄλλα μενοινᾷ. 

Τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις ᾿Οδυσσεύς" 
ὦ πόποι. ἡ μάλα δὴ Αγαμέμνονος ᾿Ατρείδαο 

φθίσεσθαι κουκὸν οἶτον ἐνὶ μεγάροισιν ἔμελλον, 

εἰ μή μοι σὺ ἕκωστα, θεὼ, κωτὼ μοῖρων ἔειπες. 
ἀλλ᾽ ἄγε, μῆτιν ὕφηνον, ὅπως ἀποτίσομαι. αὐτούς" 

πὰρ. δέ μΜμοι αὐτὴ στῆθι, μένος πολυθαρσες ε ενέισώ, 

οἵον ὅτε Τροίης λύομεν λιπαρὼ κρήδεμνα. 

οἷ κέ μοι ὡς μεμαυϊα παρασταίης, Γλαυκῶπι, 

καί κε  τριηκοσίοισιν ε ἐγὼν ἄνδρεσσι μωχοίμην, 

σὺν σοὶ, πότνιω θεὼ, ὅτε μοι πρόφρασσ᾽ ἐπαρήγοις. 

Τὸν δ᾽ ἡμείβετ' ἔπειτα θεὼ γλαυκῶπις ᾿Αθήνη: 
καὶ λίην τοι ἔγωγε παρέσσομωι, οὐδὲ με λήσεις, 

ὁππότε κεν δὴ ταῦτα πενώμεθα" καί τιν᾽ ὀΐω 

αἵματί χὰ ἐγκεφάλῳ τε πωλαξέμεν ὦ ἄσπετον οὐδος 

ἀνδρῶν μνηστήρων, οἵ τοι βίοτον κατέδουσιν. 

ὠλλ᾽ ἄγε, σ᾽ ἄγνωστον τεύξω σάντεσσι βροτοῖσι" 

377. τρίβετες. 478. Βέδνα. 
482. ᾿Ατρεξίδαο. 

χρῆσιν τῆς ᾿Αττικῆς διαλέκτου. Ὁ. 477. 
Οἱ δή τοι τρίετες] Κατὰ τὸν ἀπαρτίζον- 
τα , ἀριθμὸν εἶπε τρίετες, ἐπιστάντος ἤδη 
καὶ τετάρτου" Ἤδη γὰρ τρίτον ἐστὶν ἔτος, 
τάχα δ᾽ εἶσι τέταρτον (β΄. 89.})" ἔστι. 
γὰρ ἀντὶ τοῦ ταχέως διελεύσεται. καὶ 
ἀλλαχοῦ, ὡς Τρίετες μὲν ἔληθε δόλῳ, 
᾿Αλλ᾽ ὅ ὅτε τέταρτον ἦλθεν ε ἔτος, Καὶ τότε 

δή τις ἔειπε γυναικῶν (β΄. τούό.). Ω. 
480. Πάντας μέν ῥ᾽ ἔλπει] Πάντας τοὺς 

μνηστῆρας ἡ σὴ ποιεῖ ἄλοχος μνηστεῦ- 
σαι αὐτὴν, ὅπως ἀπατήσῃ αὐτοὺς ἀτα- 
ράχους μένειν. ὦ. 484. Φθίσεσθαι] 
Γρ. πείσεσθαι. Ἠατ]. 

"7.4 ἴῃ ΜΆ. 50 ποὴ 50] 11}, 564 οἴϊαπα ἴῃ ΑἸάΪπᾶ οἵ 41118 δης1α 115 Βομο οσαπι οαᾶ, 
Ι͂η Ατσροηΐ, αἵ ἴῃ Τοχίι οαϊίο πότνια. 6586 Βαγ ΘΒ 5 (οδίδζα. 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Ν. 47)----207. 

380. μὲν βέλπει. ξεκάστῳ. 
485. ἔειπες] ἔειπας Υ. 

48η. Πὰρ δέ 

118. ΧΙΠΠ-: 

395. 

481. ῥοιε' 
10. ξέκαστα. ἔξειπες. 

μοι αὐτὴ στῆθι] Πῶς οὐ πρὸς Νέστορα 
καὶ Μενέλαον μετέρχεται στρατείαν λαπ 
βεῖν; τάχα ὅτι τοῖς λοιποῖς πολίταις 
οὐδὲν αἰτίοις οὖσι πόλεμον ἐπάγειν ἀδι-' 

κώτατον ἔδοξε. μεμάθηκε γὰρ καὶ παρὰ 

τῆς μητρὸς ἐν ἅδου τὰς δημοσίας Τηλε- 
μάχῳ φυλασσομένας τιμάς. καὶ ὅτι τοὺς 
τρυφῶντας μνηστῆρας τιμωρήσεται καὶ 
καθ᾽ ἑαυτόν. οἵ τε μνηστῆρες εἰ ἤσθον- 
το, ἔφυγον ἄν μὴ δόντες δίκην. Ὁ». 
488. Κρήδεμνα) Μεταφορικῶς τὸ τεῖχος. 
Ψυ]ρ. 3090. Ὑπονοοῖτο ὃ στίχος. 
ῬΡΟΙΒ. εχ Ηλι]. 2401. Πότνα ἢ 
Σεβασμία, τιμία. Ψα]ρ. 307. ᾿Αλλ 

ΒΌΤΤ 



.18Β. ΧΙΠΙ. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Ν. 308---4ο8. οὗ 

ώρψω μεν χρόα κωλὸν ενὶ γναμπτόισι μέλεσσι, 

αγθὰς δ᾽ ἐκ κεφωλής ὀλέσω τρίχας, ἀμφὶ δὲ λαῖφος 
σσω, ὅ κεν στυγέησιν ἰδὼν ἄνθρωπος ἔ ἐχοντα" 

γυζώσω δέ τοι ὄσσε, πάρος περικαλλέ ἐόντε, 
"ς ἂν ἀεικέλιος πᾶσι μινηστηρσι φανείης, 

ἤ τ᾽ ἀλόχῳ, καὶ παιδὶ, τὲ τὸν ἐν μεγάροισιν ἔλειπες. 

τὸς δὲ πρώτιστα συβώτην εἰσαφικέσθαι, 
ς τοί ὑῶν ἐπίουρος" ὁμῶς δέ τοι ἥπιω οἶδε, 

αἰδά τε σὸν φιλέει, καὶ ἐχέφρονω Πηνελόπειαν. 

ἥεις τόν γε σύεσσι παρήμενον" αἱ δὲ νέμοντωι 

"ὧρ Κόρωκος πέτρη, ἐπί τε κρήνη ᾿Αρεθούση, 

4οο 

405 

40ο. βέσσω. Γιδών. 
(ὡς. ΤἙ10. μοῖδε. 

γε σ᾽ ἄγνωστον] Καὶ πῶς ἡ Εὐρύκλεια 
νώσκει; ὅτι χρεία αὐτῆς ἐστιν ἐν τῇ 
νηστηροκτονίᾳ. ὦ, Πάντεσσι βροτοῖ- 
1 Πῶς οὖν ἡ Εὐρύκλεια γινώσκει ; ἐπει- 

χρεία αὐτῆς. Ψα]ρ. 408---4ο1. 
ἐς νἱάοοιν" ἀάα ΡΟ Β.). ᾽Α 
τοῦνται μετὰ ἀστερίσκων ὡς (1η8. ἐκ) 
ὧν ἑξῆς μετενηνεγμένων. ἘΠ᾿ δά 43ο. 
ἱ οἱ ἄνω κατενηνεγμένοι ([δρα μετ-) 
σίν. ΗΑ]. Κάρψω)] Ἐηρανῶ. ὅθεν 
αὶ τὰ κάρφη ἐκ τοῦ κάρφω τὸ ξηραίνω. 
, Ὁ. Μειώσω, ξηρανῶ. ψα!ρ. 2009. 
ἀφο Ἵμάτιον παχὺ, ἤτοι χοντρὸν “, 
; ἄρμιενον. Β. 401. Κνυζώσω δέ τοι 
ΜΝ] Ψωριάσαι σέ ποιήσω" εὐρώσω, κα- 
ὑσὼ σου τοὺς ὀφθαλμοὺς, ἀπρεπεῖς καὶ 

τοὺς ποιήσω, ὁποῖοί εἰσιν οἱ τῶν καθευ- 
γτων, Β.Ω. Κνυζώσω] ἱἹΡυσώσω, ἀπρε- 
ἧς καὶ ῥυσοὺς ποιήσω, ὁποῖοί εἰσιν οἱ 
ὃν καθευδόντων καὶ συμπλάσω “. καὶ 
κώσω. ὕ]Ρ. 402. ᾿Αεικέλιος] Ἢ;:- 
σμένος, οἰκτρὸς, ἀπρεπὴς, εὐτελής" ὡς, 

φρον ἀεικέλιον (υ΄. 259.). Β. Ο. 
ο5. Ἔπίουυρος] ᾿Επίσκοπος, φύλαξ. 

υ]ρ. Ὅς τοι ὑῶν ἐπίουρο)] Ὃ ἐπί- 

ο γιὰ, Βομμοἱά, ἴῃ χονδρός. ΒΟΤΊΜ,. 
ὁ χαὶ συμα λάσω. 
ὕσω. ἨΕΙΝΕΙΟΘΗ. 

ΝΠ ΌΣ, 1Ἱ. 

402. ἀβεικέλιος. 

Οουτοπάμπι καὶ συσπάσω. 

403. τὸν] ὃν Υ͂, 405. ὁμῶς] 

“4 
σκοπὸς. δύναται ἡ πρόθεσις εἶναι καὶ ἐν 

δ ιΦ ἃ Ἔν. “ 4 ἐδ )ὔ ὸ πλεονασμῷ, ἵν᾿ ἡ ἐφορῶν καὶ ἐπιβλέπων 
"Ὁ -“ . - 
ἢ παρέλκει ὡς τὸ βοῶν ἐπιβουκόλος. Τὸ 
δὲ, ὅ ὅμως (516), ὁ ὃ χοιροβοσκὸς ὃ ὅμιοιζ σοι 
καὶ ὁμόφρονα οἶδεν. Ὁ. Ὁμῶς] Ὁμοίως 
τῷ πρώην χρόνῳ, ὡς. ἀπαρχῆς καὶ νῦν. ἢ 
ὡς σὺ σαυτῷ εὐνοεῖς. Β, 408. Πὰρ 

, 
Κόρακος πέτρῃ] ᾿Δρεθούσης υἱὸς καὶ Κό- 

5". χῇ “8 . ἘΡ0Ὶ ,ὔ - 
ραξ ἐγένετο. οὗτος οὖν ὃ Κόραξ κυνηγῶν 
ΗΝ Ν Ν ͵ὕ ας. Ἀ εὑρὼν λαγὼ καὶ διώκων ἠνέχθη κατὰ 

-Ὁ -Ὁ“ ,ὔ 

κρημνοῦ, πεσὼν ἐπὶ τῆς πέτρας καὶ ἐτε- 
. ͵ὔ ε Ἁ ͵7ὔ " -ψ 9᾽ ,ὔ 

λεύτησεν. ἢ δὲ μήτηρ αὐτοῦ Αρέθουσα 
διὰ τὴν λύπην ἐλθοῦσα ἐπί τινα κρήνην 
ε Ν » ΄ ἥ“ἷ΄ δὲν -“ ’ 

ἑαυτὴν ἀπήγξατο. ἔνθα ἀπὸ τοῦ ἹΚόρακος 
ε ΄ .» ιν δου , ε ΄ ἡ πέτρα, ἀπὸ δὲ τῆς ᾿Αρεθούσης ἡ κρήνη. 

"7 Ν ’ 86. 5, - » , Εἰώθαμεν δὲ σημαίνειν ἀπὸ τῶν ἐνοικούν- 
τῶν πολλάκις τοὺς τόπους, ὡς ᾿Αττικοί. 

. λέγει οὖν τὰ συφόρβια. ᾿Ιστέον ὅτι 
᾿Αρέθουσαι κρῆναί εἰσι τέσσαρες, ἐν 
Συρακούσαις, ἐν Σμύρνῃ, ἐν Χαλκίδι, 

κι καὶ ἐν ᾿Ιθάκῃ. Β. ᾧ. Οὗτος ὁ Κόραξ 
- - ᾿ 

κυνηγῶν ἀπὸ τῆς πέτρας πεσὼν, ἐτελεύ- 
τήσε. καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ ᾿Αρέθουσα 
ς Ν » 7 ᾽ μ“ Ν , 
ἑαυτὴν ἀπήγξατο. ᾿Αρέθουσαι δὲ τέσ- 
σαρες, ἐν Συρακούσῃ, ἐν Σμύρνῃ, ἐν 

Ἡβυοϊῖιβ: Κνυζώσω" συσπάσω, κα’ 

᾿ 



90 ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Ν. 409---420. 18. ΧΙΠῚ. 

ἐσθουσωι βάλανον μενοεικέω, καὶ μέλων ὕδωρ 
πίνουσαι, τώ θ᾽ ὕεσσι τρέφει. τεβθβαλυϊων ὠλοιφήν. 4161 

ἔνθα μένειν, καὶ πάντα παρήμενος εξερέεσθαι, 

ὄφρ ὧν ἐγὼν ἔλθω Σπάρτην ἐς κωλλιγύνωικα, 

Τηλέμαχον καλέουσα, τεὸν φίλον υἱὸν, ᾿Οδυσσεῦ" 

ὃς τοι ἐς εὐρύχιορον Λακεδαίμονα, πὰρ, Μενέλαον : 

ὥχετο, πευσόμενος μετὰ σὸν κλέος, εἴπου ἔτ᾽ εἴης. 4τῶς 

Τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Οδυσσεύς" 

τίπτε τ ἀρ᾽ οὔ οἱ ἔειπες, ἐνὶ φρεσὶ πάντ᾽ εἰδυϊω : 

ἡ ἵνα που καὶ κέινος ἀλώμενος ἄλγεα πάσχῃ ; 

πόντον ἐπ᾽ ἀτρύγετον: . βίοτον δέ οἱ ἄλλοι ἔδουσι. 
Τὸν δ᾽ ἠμείβετ' ἔπειτα θεὼ γλαυκώπις ᾿Αθήνη" 420 

μὴ δὴ τοι κεινός γε λίην ἐνθύμιος ἔ ἐστω" 

αὐτή μιν πόμπευον, ἵγώ κλέος ἐσθλὸν ἄροιτο 

κεῖσ εἐλθών᾽ ὠτὼρ οὔτιν᾽ ἔχει πόνον: ὠλλὼ εἐκήλος 

ἥσται ἐν ̓ Ατρείδαο δόμοις, παρὼ δ᾽ ἄσπετα κείται. 

ἤ μὲ μιν λοχόωσι νέοι σὺν νηὶ μελαίνῃ, 425 

ἱέμενοι κτέϊναι πρὶν πατρίδα γαῖαν ἱκέσθαι 
ἀλλὰ τά οὐκ ὀΐω, πρὶν καί τινῳ γαϊια καθέξει 

ἀνδρῶν μνηστήρων, δι τοι βίοτον κατέδουσιν. 

Ἃς ἄρω μιν φαμένη ῥάβδω ἐπεμώσσατ᾽ ᾿Αθήνη᾽ ᾿ 

400. μενοξεικέα. 413. φίλον οτηϊ{ Η. 414. ἐς οὐχττϊ ΗῚ 
10. πὰρ] πρὸς Ν. 1. Μενέλαβον. 415. εἴπου] ἤν πυ Η. ἡ. 417. ἔοι 
ἔξειπες. πάντα ξιδυῖα. 418. που καὶ κεῖνος] που καὶ κἀκεῖνος, υἱ βρη ϊβοοὶ 
ΑἸΠΘΥ ΒΟΙΊΌῚ καὶ κεῖνος Η. ΡΟΗ 5. 410. ἔοι. 423. βέκηλος. 

424. ᾿Δτρεξίδαο. 425. μιν ἃ τὴ. ΡὈΓ.» 564 μοι ΡΓῸ μιν 6χ Θῃηθηά., ἀοἰπάθ, 
ἐν ΒΌΡΘΓΙ οἱ δά ἀπτι Η. ΡΟΝ. 426. διέμιενοι. 428. ομ Η.. 

Τ]ΉΟΙ 15 πο] υάϊο ὟΥ. 

Χαλκίδι, καὶ ἐν ᾿Ιθάκῃ. Ψα]ρ. ᾿Αρέ- θύμιος] "Ἔμφροντις, ὅ ἐστι διὰ φροντίδος. 
θουσα κρήνη ᾿Ιθάκης καὶ ἔΑργους. υ]ρ.. Β. 427. Ἕως τοῦ οἴω ἡ στιγμή. 
409. Βάλανον μενοεικέα] “Αρμόζοντα ΝΙπά. 132. Καθέξε! ΓΤ. παρέξει. 

(816). τῇ δυνάμει αὐτῶν. βάλανον ὧρ- Ἠδ1]. ΨΙπα. τ3 3: 429. Ὥς: ἄρα μιν 
μόζουσαν καὶ οὖσαν κατάλληλον τῇ δυ- φαμένη) Εἰπὼν τὸ κατὰ μέρος, ἐπήγαγε 
γάώμει τῶν χοίρων. Ω. 413. Καλέουσα τὸ ὅλον ἀντὶ τοῦ συνελοντὶ (510) εἰπεῖν, 

Καλέσαι ὀφείλουσα. δ ]ρ. 4721. Ἔν- δέρμα γέροντος αὐτῷ περίθηκεν πρότερον 

“ ΑἸῖὰ φυδοάδπη 6Χ ΔΕ ΓΙΠΠΟΓΙΙΠῚ δα ἢ. 1. σοι θηΐα }}15 ἀθοσῦ ΒίΘΡἢ. Βγ2. ν. ᾿Αρέθου- 
σα: Δίδυμος ὑσομνηματίζων σὴν ν τῆς ᾿Οδυσσείας φησίν' ᾿Δρέθουσαι δέ εἰσιν ὀκτώ. Ἥρα- 

κλέων δὲ ὁ Τλ αὕκου σὴν αὐτὴν ὑπομνημωτίζων φησὶν, ᾿Αρῶ ἐσσι χὸ σοτίζω οὗ πὸ ἄρδω παρά- 

γωγον. ἐκ τοῦτον ἀρέθω ὡς φλέγω φλεγέθω. ἀφ᾽ οὗ πᾶσα κρήνη ἐπιθετικῶς οὕτω λεγέται, 
ΒΟΤΤΜ. 



.18., Χ]ΙΙΠ]. 

«άρψψε μέν οἱ χρόω κωλὸν ἐνὶ γναμπτοῖσι μέλεσσι, 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Ν. 430-440. 27 

430 
[αγθὼς δ᾽ ἐκ κεφαλῆς ὄλεσε τρίχως, ἀμφὶ δὲ δέρμα 

τάώντεσσιν μελέεσσι παλαιοῦ θηκε γέροντος" 

(νύζωσεν δέ οἱ ὄσσε, πάρος περικωλλέ ἐόντε" 

ὑμφὶ δέ μιν ῥάκος ἄλλο κακὸν βάλεν, ἠδὲ χιτώνω, 
ωὠγωλέα, ῥυπόωντω, κωκῷ μεμορυγμένω κωπνῶ" 455 

ὑμφὶ δέ μιν μέγα δέρμα, ταχείης ἔσσ᾽ ἐλάφοιο 

ψιλόν δῶκε δέ οἱ σκήπτρον καὶ ἀεικέα πήρην, 

τυκνὼ ῥωγωλέην' ἐν δὲ στρόφος ἥεν ἀορτήρ. 

Τώ γ᾽ ὡς βουλεύσαντε διέτμωγον' ἡ μὲν ἔπειτα 
ἰς Λακεδαίμονα δῖαν ἔβη μετὰ ποῖδ Οδυσηος. 

430. ἐνὶ] ἐπὶ 564 ἐνὶ βυρτγάβογ. Η. 
εν} βάλεν κακὸν Ἡ. 436. Βέσο᾽. 
ον] διέτμαγέν Η. 440. δῖξαν. 

ὃν χιτῶνα, εἶθ᾽ οὕτως τὸ ῥάκος. Β. Ὁ. 
ι30. |ά. δὰ 398. 435. Μεμορυγ- 
ιένα. ] Καὶ ἠφανισμένα. ὦ. Μεμολυσ- 
ένα καὶ πεφυρμένα. υϊν. 438. 
Τυκνὰ ῥωγαλέην] Ἤτοι συνεχεῖς ἔχου- 
αν ῥωγάδας, ἢ πολλῶν ῥηγμάτων πε- 
τληρωμένην, ἢ συνεσχισμένην. Ω. Ψ]ρ. 
στρόφος) Συνεστραμμένος δεσμὸς, ἢ εἰς 

440 

10. εἴ 432. [οι. 
437. ἔοι. ἀξεικέα. 

434. κακὸν βά- 
430. διέτμα- 

σχοινίον ἐστρεμμένος, ἢ ἐξ ἱμάντος. Β.. 
Ωῷ. Ἐκ σχοινίου ἐστρεμμένος. ἢ ἱμὰς 

περιεστραμμένος. δ α]ρ. ᾿Δορτήρ] Νῦν 
ὁ τῆς πήρας δεσμὸς, σχοινίον, ὁ ἀναφο- 

ρεὺς, ἐξ οὗ ἀπήρτητο ( ]ρ. ἀπῆρτο) ὅ 
ἐστι παρεκρέματο. Β. Ω. οἵ υἱΠ πηὰ 
Νυὶρ. ᾿ΑΔορτήρ. ὅπερ λέγομεν βαστά- 
γιον. Β 

Ε 2 



ἸῊΣ 

ΟΜΗΡΟΥ͂ ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ 5. 

πτο-- ««αὐῇ»»....--- 

ΞῚ δ᾽, ̓ Οδυσῆα ξείνισεν Εὔμαιος ἀγρῷ ὑφορβός. 

Αὐτὰρ ὃ ἐκ λιμένος προσέβη τρηχεῖαν ἀταρπὸν, 
ἢ οἱ ᾿Αθήνη 

πέφρωδε δὶ ἸῸν ὑφορβὸν, ὅ οἱ βιότοιο μάλιστα, 
κήδετο οἰκήων, οὺς κτήσατο. δὴ ιος Ὀδυσσεύς. 

Τὸν δ᾽ ἅ ἀρ ἐνὶ προδόμῳ εὑρ᾽ ἥμενον, ἔνθα οἱ αὐλὴ ῳ 

ὑψηλὴ δέδμητο, περισκέπτῳ ἐνὶ χώρῳ, 

καλή τε, μεγάλη τὲ, περίδρομος" ἥν ῥώ συβώτης 
αὐτὸς δείμαθ᾽ ὕεσσιν, ἀποιχομένοιο ἄνωκτος, 

χῶρον ἀν ὑλήεντα δὲ ἄκριας" 

3. δῖον. 

ΡΝ. ρτὸ ν. 1]. 
2. 3. 5. βοι. 

κατωρυχέεσσι λίθοισι 

Ὑπόθεσις. Ἐξνισμὸς ᾽Οδυσσέως γί- 

νεται ἐν τῷ ἀγρῷ παρὰ Ἑὐμαίῳ τῷ συ- 
,ὔ 5 -“ “, Ν -»ὐναν ἃ βώτῃ αὐτοῦ. διηγεῖτωι δὲ αὐτῷ ᾿᾽Οδυσ- 

ὰ . σεὺς πολλὰ ἃ πέπονθε ἀγγέλλων καὶ τὴν 
᾽Οδυσσέως Ρᾷ]. ΒἘΞενισμὸς 
3 ᾿Α , 2 “5. “-“ ΕἸ ΝᾺ Οδυσσέως γίνεται ἐν τῷ ἀγρῷ παρ Ἐὐύ 

- “ ΄ 

μαίῳ τῶ ὑφορβῷ, καὶ ποικίλη τις (Ω. 
Ψ “ , 
1η5. αὐτῷ) ὁμιλία. ἔλλλως. ᾿Οδυσσέως 

παρουσία πρὸς τὸν Εὔμαιον, καὶ λόγοι γί- 
νοντῶι ἀναπλάττοντος ἑαυτὸν καὶ πράξεις 
τινὰς ἐκτιθεμένου. δ ]ρ. Θ. 1. ᾽Αταρ- 

, Ν Ν "-" ΕῚ αι τὰ Ν πόν]) Πρὸς τὴν τραχεῖαν ἀταρπόν᾽ ἢ ἀντὶ 
τοῦ διὰ τραχείας ἀταρποῦ. Β. 2. Δι’ 

" ͵7ὔ 

ἐπάνοδον. 

" Εἰχιι. Μ. 

ξ Οδυσσείας οὕτως εὗρον ἐγώ. 

4. ξοικήων. δῖξος, 
8, βάνακτος. 

Περισκέπσῳ ἐνὶ χώρφ' σῷ ὑψηλῷ ὅθεν ἐ ἐστι περισκέψασθαι διὰ τὸ ὕψος "ἢ 
ἀπιδεῖν" ἢ δ9έν ἐστι πὸ πέριξ ἰδεῖν. ἢ περίσκεπτον δ᾽ τις ἄν κατανοῶν θαυμάσειεν, οἷν οἷον, ὄφρα 
νωμαί σοι περίσκεπτον παίγνιον ᾿Αρσινδη (Ο Δ]]1π|. ἘΡΊρΥ. 5, 8.). 

(ομξ, 560]. «΄.426.. ΒΌΤΤΜ 

6. περισκέπτῳ ἐνὶ χώρφ]. 

ἄκριας} ᾿Αντὶ τοῦ, δι’ ἀκρίων. ἄκριες δέ 
εἰσιν αἱ ἀκρώρειαι. Β. Κατὰ τὰς ἀκρω-᾿ 

ρείας. νυὶρ. 4. Οἰκήων] ᾿Αντὶ (1η8.᾽ 
τοῦ) οἰκετῶν. λέγονται δὲ καὶ οἱ συγγε- 
γεῖς καὶ πάντες οἱ ἐν τῇ οἰκίᾳ. Ο: ΓΙ 

Προδόμῳ] Τῇ πρὸ τοῦ οἴκου στοᾷ... νυ]ρ. 
ἭΜμενο»" Τὸ ἑξῆς, ἥ ἥμενον περισκέπτῳ ᾿' 
ἐνὶ χώρῳ. Ῥα]. ῷ. ἵνα γὰρ περισκοπῶσι 
τὰ πέριξ ἐν τοῖς ἀγροῖς, ἐν ὑψηλῷ τὰς 

ἐπαύλεις οἰκοδομοῦσιν. Ο. 7: Περίδρο-: 
μος] Περιοδευτὴ, γείτονας μὴ ἔχουσα τοὺς 
ἐμποδίζοντας τῷ βουλομένῳ περιδραμιεῖν 
καὶ περιελθεῖν αὐτήν. θ᾿ Ο, ΝΟ, 8, Ψ᾿ 

ἘΝ. 

ἈΒΕΝ ἐν ὝΦΩΜΝΝ 



18. ΧΙΨν. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Ξ. 9-- Ξ3. 429 

σφιν δεσποίνης, καὶ Λαέρτωο γέροντος, 
- 7 Ν β 7 Ε ζδι 

τοῖσιν λάεσσι, Κωὶ εὐρίγκωσεν ὠχερθω Ιο 

ταυροὺς δ᾽ ἐκτὸς ἔλωσσε διωμπερὲς ἔνθα καὶ ἔνθα, 

υκνοὺς καὶ θαμέας, τὸ μέλαν δρυὸς ἀμφικεώσσας" 
τοσθεν δ᾽ αὐλής συφεοὺς δυοκαίδεκα ποίει 

“λησίον ἀλλήλων, εὐνὰς συσίν" ἐν δὲ ἑκώστω 

γτήκοντω σύες χωμωιευνάδες ἐρχωτόωντο τις 

ἤλειωι τοκάδες" τοὶ δ᾽ ἄρσενες ἐκτὸς ἴαυον, 

λλὸν πωυρότεροι" τοὺς γὰρ μινύθεσκον ἔδοντες 

γτίθεοι μνηστῆρες" ἐπεὶ προϊωλλε συβώτης 

ἰεὶ ζατρεφέων σιάλων τὸν ἄριστον ἁπάντων" 
ς « ἐν ΄σ΄ 

; δὲ τριηκόσιοί τε καὶ ἑξήκοντω πέλοντο. 20 

ἣς Ν Ψ 7 » ͵͵ νι» 

7 δὲ κύνες, θήρεσσιν ἐοικότες, αἰέν ἴωυον 
ὃ ᾽ 7 5 »“»“", 

ἔσσωρες, οὺς ἔθρεψε συβώτης, ὄρχωμος ἀνδρῶν. 
5 ΟῚ ᾿ ς-" 5 7 ΄ 

,ὐτὸς δ᾽ ἀμφὶ πόδεσσιν ἑοῖς ἀράρισκε πέδιλω, 

9. Λαβέρταο. 14. βεκάστῳ. 
4. βεβοῖς. 

ἤδοτος, δείματο οἷος. ἨαΥ]. το. Ῥυ- 
οἷσι λάεσσι] Ἑλκυστοῖς, μεγάλοις, 
αἱ μὴ δυναμένοις διὰ χειρῶν βασταχθὴῆ- 
αι λίθοις. α]σ. Μεγάλοις, εἵλκυσ- 
ιένοις καὶ μὴ βασταχθεῖσιν ὡς ἐλαφροῖς. 

ἱ γὰρ μεγάλοι λίθοι ἑλκύονται καὶ κυλί- 
νται, οἱ δὲ μικροὶ βαστάζονται. Β.. 
Εθρίγκωσεν ᾿Εχαράκωσε, τὴν στεφάνην 
ποίησεν. ὦ. ᾿Εχαράκωσεν. θριγκὸς δὲ 
ἱέγεται ἡ ἐπὶ τοῖς οἴκοις στεφάνη. Ψ α]ρ. 
Αχέρδῳ] Τῇ ἀγρίᾳ ἀπίῳ. ἔχουσι δὲ αὕ- 
γαι ἀκάνθας δι᾿ ὧν αἱ αἱμασιαὶ γίνονται" 
ἡριγκὸς δὲ λέγεται, ἢ ἐπὶ τοῖς οἰκοδομή- 

κασι στεφάνη. Β. Ὁ. Αχερδός ἐστιν 
ἐκανθῶδες φυτὸν, ἐξ οὗ τὰς αἱμασιὰς 

τοιοῦσιν. ἔνιοι δὲ ἀπέδοσαν τὴν ἀγρίαν 
ἵπιον. ἀκανθώδης γὰρ ἡ αὐτὴ εἴωθεν εἷ- 
ναι. Ψ αἶρ. 11. Σταυρούς) Ἐξειλκυσ- 
μένα (8οῖ. ἐξυσμένα) ξύλα καὶ ὀρθὰ 
ἔπηξε πρὸς τὸ ἀντιβαίνειν τῷ τοίχῳ. Ο. 
Τὰ ὀρθὰ καὶ ἀπεξυσμένα ξύλα. Ψιυ]ρ. 
Ἐκτὸς ἔλασσε) Ἔξω διὰ τῶν τοίχων 
ξύλα διέλασεν ὀρθά. Ψυϊν. 12. Τὸ 
μέλαν δρυός] Ἤτοι τὸ δάσος, ἢ τὴν ἐντε- 

16. τοὶ] οὗ Ψ, 21. ἐεξοικότες. 

ριώνην, τὸ ἐγκάρδιον τῆς δρυός" μελάνδρυον 
γὰρ λέγεται διὰ τὴν χροίαν" ὃ δὲ ᾽Αρισ- 
τοφάνης (Δ τι]ρ. ΟΠΐ580 διιοΐογο, ἢ) 
τὸν φλοιὸν τῆς δρυός. Β. Ὁ, νυ. τὸ 

μελάνδρυον τὴν ἐντεριώνην φασὶν οὕτω 
καλουμένην" ὁ δὲ ᾿Αρίσταρχρς τὸν φλοιόν" 
ὁ δὲ Κράτης τὴν τῶν δασυτάτων φυτῶν 
μελάνδρυόν φησι" ὡς καὶ Αἰσχύλος φησὶ 

Φιλοκτήτῃ, κρεμάσασα τόξον πίτυος ἐκ 
μελανδρύου. Τὸ δὲ δρυὸς δύναται νοεῖσ- 
θαι καὶ ἐπὶ παντὸς ξύλου. δρυμοὶ γὰρ αἱ 
ὕλαι, καὶ ἀκρόδρυα τῶν πάντων δένδρων 

οἱ καρποὶ, καὶ δρυπετεῖς ἐλαῖαι. Β. Ω. 

18. ᾿Αντίθεοι μνηστῆρες] Νῦν οἱ ἐναντίοι 
τοῖς θεοῖς. Ἄι!ρ. ῷ. 22. Τέσσαρες 

Ὑπωπτεύετο παρὰ Ζηνοδότῳ: Εἰ αἰϊα 
ῃποΐᾳ : Καλλίστρατος ὑπώπτευε τὸν στί- 

χον διὰ τὴν ἐξαρίθμησιν τῶν κυνῶν, καὲ 
τὸ ἐπίθετον. Η 1]. : ἴῃ 410 ἰδ θ ἢ 
Ρτοῦ ποία δά ν. 20., ροβίογιου (ἴῃ 
Νιηά. 133. 44.116) δὰ 21. τοίαϊα 
οϑί, τπἴτασαθ, τ νογο τηοηρί Ροῖβο- 
ἢ15, δὰ 52. βρθοίϊδηϊθ. Ὄρχαμος 
ἀνδρῶν} Νῦν ἔξοχος ἐπὶ τῇ εὐγενείᾳ. 



40 ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ ΖΞ. 1.18. ΧΙΥν., 24---40. 

τώμνων δέρμα βόειον, εὐχροές" οἱ δὲ δὴ ἄλλοι 
ὦχωντ᾽ ἄλλυδις ἄλλος, ἅμ᾽ ὠγρομένοισι σύεσσιν 28᾽ 

οἱ τρεῖς" τὸν δὲ τέταρτον ἀποπροέηκε πόλινδε, 

σὺν ἀγέμεν μνηστῆρσιν ὑπερφιάλοισιν ἀνάγκη, 

ὄφρ᾽ ἱερεύσωαντες κρειῶν κορεσαίατο θυμόν. 

Ἐξαπίνης δ᾽ Ὀδυσῆα, ἴδον κύνες ὑλακόμωροι" 

οἱ μὲν κεκλήγοντες ἐπέδρωμον᾽ αὐτῶρ Ὀδυσσεὺς 

ἕζετο κερδοσύνη᾽ σκήπτρον δέ οἱ ἔκπεσε χειρός. 

ἐνθω κεν ῳ παρὰ σταθμῷ ἀεικέλιον. πάθεν ἄλγος, 

ἀλλὰ συβώτης ὠκω ποσὶ κραιπνοῖσι μετασπῶὼν 
ἔσσυτ' ἀνὼ πρόθυρον' σκύτος δὲ οἱ ἔκπεσε χειρός. 

τοὺς μὲν ὁμοκλήσως σεῦεν κύνας ἄλλυδις ἄλλη 

πυκνῆσιν λιθάδεσσιν" ὁ δὲ προσέειπεν ἄνωκτα: 

Ἴ γέρον, ή ὀλίγου σε κύνες διεδηλήσαντο 

ἐξαπίνης" καί κέν μοι ἐλεγχείην κατέχευας. 

καὶ δὲ μοι ἄλλω θεοὶ δόσιων ἄλγεάώ τε, στονωχάς τε : 

ἀντιθέου γὼρ ἄνωκτος ὀδυρόμενος καὶ ἀχεύων 49. 
᾿ 

10. ἐχροές] ἐϊχροὲς οταΐ, 564 ἐὔχροον 6χ δῃηθηά.. 
48. θυμόν] θυμῶ 564 όν βιρεγ ὦ Η. 420. βίδον., 

35. ἄλλῃ] ἄλλη ἃ Π. ΡΓ. ἀλλος ΘΧ. 
326. προσέβειπε Ρά-, 

24. τάμνων] τέμνων Η, 
οὐ βάθη τηᾶμι5 Η. ΡΟΗΒ, 
41. 44. ἔοι. 42. βῷ. ἀξεικέλιον. 
Θιηθηα. τηδηιϊι5 οοτίθ δηθαις Η. ΡΟΙΒ, ἄλλον Υ. 
γωκτώ. 40. δὲ ξάνακτος. 

εχ Ηλ17]. 31. Ἕζετο κερδοσύνῃ} Φυ- 
σικόν φασι βοήθημα πρὸς ἀποτροπὴν κυ-᾿ 
- ᾿ - Ν , δι Ι γῶν τὸ καθεσθῆναι καὶ προέσθαι τὴν ῥάβ-. 

δὸν ὡς μὴ ἐπιτιθέμενον. Ψιι]ρ, Β. Σκῆ-᾿ 

νυ]ρ. 24. Δέρμα βόειον εὔχροον] Ἐὔ- 
χρουν, ἀπὸ ὑγιοῦς βοός. Β. ᾿Εὐχροές] 

Γρ. εἴχροον. ΨΙηα. 133. 20. Ὑλακό- 
μωροι] Ὁ μὲν ᾿Αρίσταρχος, ὀξύφωνοι. 
κρεῖσσον δὲ ἀποδιδόναι οἱ περὶ τοῦ ὕλακ- 
τεῖν μεμωρημένοι, (Ω. οἱ τὸ ὑλ, μεμοῤ. ) 
ὅ ἐστ, πεπονημένοι. ἴδιον γὰρ κυνῶν τὸ 
ὑλακτεῖν. ἐν ἄλλῳ, οἱ περὶ τὸ ὑλακτεῖν 

ἐσπουδακότες, ἢ ὑλακτικοί. Ω, Ψιρ. 
Οἱ περὶ τὴν ὑλακὴν μεμωρημένοι, ὅ ἐστιν 
εἰθισμένοι ἢ ἢ κακοπαθοῦντες, ἀπὸ τοῦ μόρος 
ἣ κακοπάθεια. οἱ ὁρῶντες πάντοτε πρὸς 
τὴν ὑλακήν. Β. 40. Οἱ μὲν κεκληγόν- 

τες (510)}] Κεκληγῶτες καὶ κεκληγόντες 
(5169) διχῶς αἱ ᾿Αριστάρχειοι. ὁ μὲν διὰ 
τοῦ ὦ περισπᾶται" εἰ δὲ διὰ τοῦ ντ ὀξύ- 

γεται. Θ. ““Γρ. κεκληγῶτες. ἴῃ 8110 

5010]. διχῶς αἱ ᾿Αριστάρχου.᾽" ῬΟΒΞ. 

Ἢ διὰ φόβον. Β. Οὐ διὰ φόβον, ἀλλ᾽ 

Ζι ἐν ἫΝ ,ὔ Ε Ν -ΨἹ{[ Ϊ πτρον δέ οἱ ἔκπεσε χειρός] ᾿Αντὶ τοῦ ἔῤ- 
ε Ξε ἢ Ν » ΄ 
ῥιψεν αὐτὸ. Φυσικὸν ἐπιτιθέμενον. 

ἑκὼν ἔῤῥιψεν αὐτό. Ψα]ρ. 433. Μετα- 
σπών] ᾿Οξυτονητέον" ἔστι γὰρ β ἀόρισ-᾿ 
τος. καὶ μετασπόντος ἡ γενική. Ηδ1]. 

44. Σκῦτος] Ὃ περιέτεμινε δέρμα, 
καὶ σκυτοτόμος, καὶ σκυτοδέψης, -καὶ 

σκυτεῦσαι (δετ. σκυτεύς). ὡς ἐπι-- 
πολὺ γὰρ δέρμασιν εἴλουν τὴν παᾶν- 

τευχίαν. Ὁ. 45. ““ 868]. ἄλλυδις ὦ 
ἄλλη, δ ος ΒΌΡΘΥ η. ϑιαϊχηῃ: ἄλλον, 
οὐκ ἄλλη." ῬΟΙΒ. οχ Ηδι]. ,8,. 
Καί κέν μοῇ ᾿Απόλυτος ἡ μοι. ΒΒ, 



"Β-: ΧΙΨ;: ΟΔΥΣΣΕΙ͂ΑΣ ἘΞ. 41ι--τότ. 921 

το, ἄλλοισιν δὲ σύας σιάλους ἀτιτώλλω 

χιεναι" αὐτὰρ κέινος ἐελδόμενός σου ἐδωδὴης 

λάςετ᾽ ἐ ἐπ᾽ ἀλλοθρόων ἀνδρῶν δημόν τε, πόλιν τε, 

που ἔτι ζώει, καὶ ὁρῶυ φάος ἠελίοιο. 

λλ᾽ ἕπεο, κλισίηνδ᾽ ἴομεν, γέρον, ὄφρα καὶ αὐτὸς 4ς 

του καὶ οἴνοιο κορεσσώμενος κατὰ θυμὸν 

πής, ὁππόθεν ἐ ἐσσὶ, καὶ ὁππόσα κήδε ἀνέτλης. 

Ως εἰπὼν, κ κλισίηνδ᾽ ἡγήσατο δὲ ιος ὑφορίβός᾽ 

σεν δ᾽ εἰσωγωγῶν, ῥώπας- δὲ ὑπέχευε δασείας" 

πτόρεσεν.. δ᾽ ἐπὶ δέρμα ἰονθάδος ὁ ἀγρίου αἰγὸς, ξο 
ὑτοῦ ἐνεύναιον, μέγα 'καὶ δασύ: χαῖρε δ᾽ ᾽Οδυσσεὺς. 

τι μεὶν ὡς ὑπέδεκτο᾽ ἔπος τ᾽ ἐφατ᾽ , ἔκ τ᾽ ὀνόμουζξ᾽ 

Ζεύς τοι δοίη, ξεῖνε, καὶ ἀθάνατοι θεοὶ ἄλλοι 

ττι μάλιστ᾽ ἐθέλεις, ὅτι με πρόφρων ὑπέδεξο. 
Τὸν δ' ἀπαμειβόμενος προσέφης, Εὔμαιε συβῶτα" ςς 

ν᾽, οὐ μοι θέμις ἐ ἐστ᾽ Ἶ οὐδ᾽ εἰ κακίων σέθεν ἔλθοι, 

Εγον ἀτιμήσαι" πρὸς γὰρ Διός εἰσιν ἅπαντες 

εἰνοί τε, πτωχοί τε" δόσις δ᾽ ὀλίγη τε φίλη τε 

ἵγνεται ἡμετέρη" ἦ γὰρ δμώων δίκη ε ἐστὶν, 

ἰεὶ δειδιότων, ὅ ὅτ᾽ ἐπικρατέουσιν ἀγωκτες όο 

᾿γέοι" ἡ γὰρ τοῦ γε θεοὶ κατὼ νόστον ἔδησαν, 

42. κεῖνος] ἐκεῖνος Ψ΄. ιΌ. που] περ Ἂν 46. βοίνοιο. 
8, βειπών. δῖος. 40. ὑπέχευε] ἐπέχευεν Ψ, δ5ο. βιονθάδος. 
4. ὑπέδεξ.] ὑπέδέξω Ἡ. 56. ἔλθοι ἔλθοι Η. ἔλθῃ . 
ται Ἦ. 6ο. βάνακτες. 

47. βείπης. 
δ2. βέπος. 

59. γίγνεται] γί- 

Ἃ ,ὔ Ἁ Ν 97 ἢ ταχείας, παρὰ τὸ ἰέναι 
Μ Ἅ ἄδδην. ἢ δασείας" ἰονθοὶ Ὁ γὰρ αἱ ῥίζαι 

ΕῚ ͵ 

Ητοι νέας" 9. Ῥῶπας] Παρὰ τὸ ῥέπω ῥέψω ῥέψ 
Ν -Ὁ- - » εἐ «7 “3 

χὶ τροπῇ τοῦ ε εἰς ὠ, ῥώψ. ῥέπει ὅπου 

λει τις, ἱμαντῶδες γάρ ἐστι. Β. ιν Ν 

ο. ᾿Ιονθάδος] ᾿Ιόνθους λέγουσι τὰς ῥίζας 

ὃν τριχῶν. σημαίνει οὖν τὴν δασεῖαν. 
δὲ, τὴν τελείων (80Γ. ταχεῖαν) παρὰ 

Ὶ χὸ ΕΣ ε ἈΝ ,ὔ - »} 
ἡ ἄδην ἰέναι. οἱ δὲ, νέας, τῆς ἰόνθους 

͵ σ΄ ’ὔ » ’ὔ ΕἸ υσάσης, οἵτινες φύουσι τοῖς ζώοις. οὐκ 
Ἁ 7 ,ὔ Ν Ν Μ Ν 

ν δὲ ἐπήνεγκε, μέγα καὶ δασὺ, εἴγε τὸ 

γθάδος ἐδήλου τὸ δασέος. ἰονθοὶ (516) 
 ἐξανθήχατα ἀκμάζοντος σώματος. Β. 

Ὁ ἤονθοι Ἴϊο Βοιλ 0] Ψ αἱρν 
“ Μ5. Βατῃ. "Ἑγκοιτρον. 

Ιὼ σοίουϊβ ἀραὶ αὐ ᾿ῃνθηϊ. 
Ἐπιβίδι]. ᾿Ενεύν. δέ φασι, ἐγκοίμητρον; ἐ γκοίτιον. ΒΌΤΤΜ. 

Ν ε, , “ -“ " Ὑ Ν καὶ αἷ ἐκφύσεις τῶν τριχῶν. ἢ ἰονθοὺς 
» ,ὔ ἡ ἱ Ἢ θ ̓  Ν  ᾳΨ θή Ε Ψ 
ἐχούσης" ἰονθοὶ δὲ ἐξανθήματα ἀκμάζον-- 

’ὔ » , τος σώματος. Ω. Ψ]ρ. ς τ. Ἐνεύναιον] 
Εἰς τὸ κοιτάριον, ἀπὸ τοῦ εὐνάζω. Β. 
Ἐγκοίτερον “, ἐγκοίτιον. ας. τό. 
ΚΚακίων σέθεν] Μᾶλλόν σου κεκακωμένος 
τὴν ψυχήν. ὕαἰρ. 590. Ἣ γὰρ δμώων 
δίκη ἐστίν] ᾿Αντὶ τοῦ αὕτη τῶν δούλων 
ἐστὶν ἡ δικαιοσύνη. Β. Δίκη] δικαιο- 

ΒΟΤΤΜ. 
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ὅς κεν ἔμ᾽ ἐνδυκέως ἐφίλει, καὶ κτήσιν ὄπασσεν, 
οώ τε ᾧ οἰκήϊ ἄναξ εὔθυμος ἔδωκεν, 
οἶκόν τε, κληρόν τε, πολυμνήστην τε γυναΐκω, 
ὅς οἱ πολλὰ κάμησι, θεὸς δ᾽ ἐπὶ ἔργον ἀέξη" ό5 

ὡς καὶ ἐμοὶ τόδε ἐ ἔργον ἀέξεται, ᾧ ἔπι μίμνω. ᾿ 
τῷ κέ μὲ πόλλ᾽ ὥνησεν ἄναξ, εἰ αὐτόθ᾽ ὁ ἐγήρα" 

ἀλλ᾽ ὄλεθ᾽" ὡς ὠφελλ᾽ Ἑλένης ἀπὸ Φύλον ὀλέσθαι 

πρόχνυ, ἐπεὶ πολλῶν ἀνδρῶν ὑ ὑπὸ γούνατ᾽ ἔλυσε" 

καὶ γὰρ ἐκέϊνος ἐβη᾽ Αγαμέμνονος, εἴνεκο τιμῆς 7ο. 
Ἴλιον εἰς εὔπωλον, Ἱγῷ Τρώεσσι μάχοιτο. 

Ἐν εἰπῶν, ζωστηρι θοῶς συνέεργε χιτώνα 

βη ὃ ̓ἶμεν ἐς συφεοὺς, 60, ἔθνεω ἔ ἔρχατο χοίρων᾽ 
ἔνθεν ἑλὼν δύ ἔνεικε, καὶ ἀμφοτέρους ἱέρευσεν" 

εὗὑσέξ τε, μίστυλλέν τε, καὶ ἀμῴ ὀβελοῖσιν ἔπειρεν. ἢ 
ὀπτήσας δ᾽ ἄρω πάντω φέρων πωρέθηκ᾽ Ὀδυσηϊ, 

θέρμ᾽ αὐτοῖς ὀβελόϊσιν" ὁ δ᾽ ἄλφιτω λευκῶ πάλυνεν" 

ἐν δ᾽ ἄρω κισσυβίω κίρνη μελιηδέω οἷ οἰνον" 
αὐτὸς δ᾽ ἀντίον Ἷν, ἐποτρύνων δὲ προσηύδα" 

Ἔσθιε γῦν, " ξεῖνε, τώ τε δμώεσσι πάρεστι, 8ο. 

χοίρε᾽" ἀτὼρ σιάώλους νὰ σύως μνήστηρες ἔδουσιν, 

οὐκ ὄπιδα φρονέοντες ἐνὶ φρεσὶν, οὐδ΄ ἐλεητύν. 

οὐ μὲν σχέτλια ἔργω θεοὶ μάκαρες φιλέουσιν, 

ἀλλὼ δίκην τίουσι, καὶ αἴσιμα ἔργ᾽ ἀνθρώπων. 

καὶ μὲν δυσμενέες καὶ ἀνάρσιοι, οἵτ᾽ ἐπὶ γαίης 85 

63. ξῷ βοικὴϊ ξάναξ. 64. Ροῖκον. ό. ἀέξῃ] ἀέξει ΚΝ. ιὖ. ἔοι. βέργον. 
66. ἔπι μίμνω] ἐπιμίμνω Ἡ. 7. 1. έργον. 667. κέ] καί Η. 10. βάναξ. 
71. Βίλιον. 72. βειπών. συνέβεργε. 73. βέθνεω ξέρχατος. 74. ἔνθεν] ἔνθ᾽ 
75. εὗσέ τε] εὗσεν Ἡ. εὖὗσε δὲ ἡ. 58. μελιβηδέα βοῖνον. 83. βέργα. 84. Βέργ᾽ 

σύνη. α]ρ. 65. Εὔμορφον ἀέξη. οὕτως ἨΔ], 78. Κισσυβίῳ] ᾿Δγροικικῷ ὦ 
᾿Αρίσταρχος. Ηαγ]. 68.᾽Ὥλετο] ᾿Απώ- πώματι. Ψψυ]ρ. 8:1. Χοίρε Χοίρων ἢ 
λετο. ᾿ὭὨφελεν] Ὥφειλεν. Ψ]ρ. 64. μικρῶν κρέα. σιτητὸν γὰρ φοβοῦμαι θὺ: 
δηΐ. Πῶς ἂν ὃ Πηνελύπης πατὴρ Ἶκά- σαι. ὦ, 82. [Ὄπιδα] Τὴν εἰς τὸ μέλ- ἢ 
ριος Λάκων εἴη τὸ γένος; ἢ πῶς ἄν ἡ λον τῶν θεῶν ἐπιστροφὴν καὶ κόλασιν. ΒΒ. β 
Πηνελόπη τῆς Ἑλένης ὑπάρχει ἀνεψιά; ΟΩ. Ψυ]σ, ΦΡΟΝΕΈΟΝΤΕΣ. λογιζό- ἢ 
οὐ γὰρ ἂν ὁ φιλοδεσπότης Εὔμαιος Τηλε- μενο. ΤΡΟΜΈΟΝΤΕΣ. φοβούμενοι. ἢ, 
μάχῳ καὶ Πηνελόπῃ κατηρᾶτο βουλόμενος Ψυὶρ. ΟΥ, δ4 μ΄. 357. Ἐλεητύν} 
διεφθάρθαι τὸ τῆς “Ἑλένης γένος. Θ. Οἵ, Ἔλεον. Αἰολικὴ ἡ διάλεκτος. αν. 8 5.} 
αὐ β΄. 52. 72. Συνέεργε] Γρ. ἐπέεργε. Καὶ μὲν δυσμιενέες] Καὶ οἱ φύσει πολέ- ᾿ 
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"λλοτρίης βῶσιν, καὶ σφιν Ζεὺς ληΐδα δῴη, 

"λησάμενοι δέ τε νήως ἔβαν οἰκόνδε ἐκωστος" 
αἱ μὲν τοῖς ὄπιδος κρωτερὸν δέος ἐν φρεσὶ πίπτει" 

δὲ δὲ καί τι ἴσασι, θεοῦ δέ τιν᾽ ἔκλυον αὐδὴν, 

είνου λυγρὸν ὄλεθρον, ὅτ᾽ οὐκ ἐθέλουσι δικαίως 
νῶσφαι, οὐδὲ νέεσθωι ἐπὶ σφέτερ᾽" ἀλλὰ ἐκήλοι 
τήματω δαρδάπτουσιν ὑπέρβιον, οὐδ᾽ ἔπι φειδώ. 
γσιῶι γὰρ γύκτες τε, καὶ ἡμέραι ἐκ Διός εἰσιν, 
ποθ᾽ ὲ ἕν ἱερεύουσ᾽ ἱερήϊον, οὐδὲ δύ᾽ οἴω" 
γον δὲ φθινύθουσιν ὑπέρβιον ἐξαφύοντες. 93 

γάρ οἱ ζωή δ ἣν ἄσπετος" οὔ τινι τόσση 
νδρῶν ἡ ἡρώων, οὔτ᾽ ἠπείροιο μελαίνης, 

τ᾽ αὐτῆς Ἰθάκης, οὔτε ξυνεείκοσι φωτῶν 

τ᾽ ἄφενος τοσσοῦτον᾽ ἐγὼ δέ κέ τοι κατωλέξω" 
ὕδεκ᾽ ἐ εν ἠπείρῳ ἀγέλαι, τόσω πώεω οἰῶν, 

σσώ συῶν συβόσιω, τόσ᾽ αἰπόλια πλατέ αἰγῶν 
ὀσκουσι ξεῖνοί τε, καὶ αὐτοῦ βώτορες ἄνδρες. 
θα δέ τ᾽ αἰπόλιω πλατέ αἰγῶν ἐνδεκώ πάντα 

γχατιή ββόσκοντ᾽" ἐπὶ δ᾽ ἀνέρες ἐσθλοὶ ὄροντωι. 

99 

ΕΟΟ 

86. δῴη] δοίη 56 ὦ βιιροι οἵ Η. δοίη Ν. δώῃ ὙΥ. 87. ἕκαστος] νέεσθαι 

πν. 10). Γοϊκόνδε ξέκαστος. 80. οἵδε δὲ καί τι ἴσασι) οἷδε δέ τι ἴσ- 

σι Η. 10. βίσασι. ΟἹ. βέκηλοι. 92. ἔπι φειδώ] ἐπιφειδώ ΗἩ. 
{. οἴω] οἷα Η. ν. 

τοῦ Η. ΡΟΒΞ5. 
βώσια Η. 

οὔ. γάρ οἵ γάρ του 8604 οταΐ ΡΠΠΊΟ 95: ἐοῖνον. 
οϑ. ξυνεξείκοσι. ΙΟΙ. συβόσια] 10. βοι. 

- » τ 
ἀϊη : τὰ ἤϊα. Οὔτινι τόσση] Οὐδενὶ 

-“" ε 7 - Γ ΕΣ -“ ρ τῷδ τῶν ἡρώων οὔτε τῆς ἠπείρου οὔτε τῶν τῆς 

πππ. ἢ , - ὁ. ληϊσάμενοι πόλεις ὑποχωροῦσι διὰ 
ν ἐπιστροφὴν τῶν θεῶν. Β. Ω. 80. 
σιν] ᾿Επέλθωσιν ἐπὶ βύσιν. Ψυ]ρ. 
7. Πλησάμενοι δέ τε νῆες] “Ὃ δὲ πλεο- 
ζει, ῷ, 80. Οἵδε δὲ καί τι ἴσασι) 
νώσκουσί τι περὶ τῆς ᾽Οδυσσέως φθορᾶς, 
ι οὐδὲν ἔσται. Ὁ, Ὡς ἔ ἔοικε δὲ ἔμαθον 
ν τούτου ὄλεθρον ἀπὸ χρησμοῦ. Β. 

. ᾿Αλλὰ ἕκηλοι] Ἤτοι ἡσυχάζοντες 
ὶ μὴ περὶ ἔργον ἀσχολούμενοι. ὦ, 04. 
ΙΔ. “μόνα. Ψ αἱρ.. οα. ἃς. οὔ. Ζωή] 
ἱ πρὸς τὸ ζῆν οὐσία καὶ παρασκευὴ, καὶ 
ἥσις. Β. Ἣ πρὸς τὴν ζωὴν παρα- 
«ευή. Δ Πρ; οὐἱ ἴῃ. Μ8. άτη. δά- 

ΨΟΙ,. 11. 

Ἰθάκης ἐστὶν οὐσία τοσαύτη. Ὁ. Ω. 

οὕ. ᾿Ἠπείροιο] Τῆς ἀντικρὺ ᾿Ιθάκης. 
Ἤπείροιο μελαίνης] Τῆς κατ᾽ ἀντικρὺ 

Κεφαλληνίας νῦν λέγει. μέρος ὃ ἐστι 

τῆς πελάγης (8ϊ. οἀ. δῃηΐ. ; τὸ- 

αρηΐϊί. μελαίνης. Εἰ, τῆς ἀϑιύμν ἠπεί- 

ρου. αὕτη καὶ μετ᾽ ὁλίγον ἐπιφέρε- 
ται, δώδεκα ἐν ἠπείρῳ ἀγέλαι. ψες. 

104. [Ὄρονται] ᾿Αντὶ τοῦ ὀρούουσιν, Υ̓ 

ἐστιν ἐῤῥωμένως συνέπονται. ἢ ὁρῶσι, 
φυλάττουσι. Β. Ω. Ὄρονται] Ὁρῶσι, 
φυλάττουσι: δ ΠΙΟΧ δἰΐθηο ἰοοο 

: 
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τῶν αἰεί σφιν ἐκάστος ἐπ᾿ ἤματι μῆλον ἀγινεὶ, Ιοδ᾽ 

ζατρεφέων αἰγῶν, ὅστις φαίνηται ἄριστος. 

αὐτὰρ ἐγὼ σὺς τάσδε φυλάσσω τε, ῥύομαί τε, 

καί σφι συῶν τὸν ὥριστον εὑ κρίνας ἀποπέμπω. 

Ἃς φάθ ὁ δ᾽ ἐνδυκέως κρέω τ᾽ ἤσθιε, πῖνέ τε οἶνον 

ὡρπωλέως, ἀκέων: κακὼ, δὲ μνηστῆρσι φύτευεν. 110᾽ 

αὐτὰρ ἐπεὶ δείπνησε, καὶ ἤραρε θυμὸν ἐδωδῇ, 
καί οἱ πλησάμενος δῶκε σκύφος, ὠτπτερ ἔπινεν, 

οἴνου ἐνίπλειον" ὁ δ᾽ ἐδέξατο, χαῖρε δὲ θυμῷ, 

καί μὲν φωνήσως ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 

γε φίλε, τίς “γάρ σε πρίατο κτεάτεσσιν ἐοῖσιν, 15, 
ὧδε μάλ᾽ ἀφνειὸς καὶ καρτερὸς, ὡς ἀγορεύεις : 

φὴς δ αὐτὸν φθίσθα:᾿ Αγωμέμνονος, εἵνεκα τιμῆς. 
εἰπέ μοι αἵ κέ ποθι γνώω τοιοῦτον ἐόντα. ἰ 

Ζεὺς γάρ σου τόγε οἶδε, καὶ ἀθάνατοι θεοὶ ἄλλοι, ᾿ 

εἰ κέ μιν ἀγγείλαιμι ἰδών: ἐπὶ πολλὼ δ᾽ ἀλήβην. 120 

Τὸν δ᾽ ἡμείβετ᾽ ἔπειτα συβώτης, ὄ ὄρχυμος ἀνδρῶν' ' 

ῶ γέρον, οὔτις ἐκέινον ἀνὴρ ἀλαλήμενος ἐλθὼν Ψ 

ἀγγέλλων πείσειε γυναι κά τε καὶ φίλον υἱόν. . ᾿ 

ὠλλ᾽ ἄλλως κομιδὴς κεχρημένοι ἄνδρες ἀλήτωι 

ψεύδοντ' ,. οὐδ᾽ ἐθέλουσιν ἀληθέα μυθήσασθαι. 125 

ὃς δέ κ᾽ ὠλητεύων ᾿Ιθάκης ἐ ες δὴ ἡμον Ἰκήται, | 

ἐλθὼν ε ες δέσποινων ε ἐμὴν ἀπατήλια βάζει: 
ἡ δ᾽ εὖ δεξαμένη φιλέει, καὶ ἕκαστα μετωλλώ" 

105. σφι βέκαστος. 1009. βῥοῖνον. 112. σκύφος) σκύφον ἴη ἴαχία οἱ 

500]. 564 ἴῃ τοχίῃ οχ θη θη. 4υδηαιδηι οΓ [586 Ε) 54. τηδηι5 Η. ΡΟΒϑ. 
σκύφον ὟΥ, 10. ῥοι. 113. ἐνίπλειον] ἐνίπλεον, ἴῃ ὨγᾶΥΡ'. γρ. ἐνίπλειον Η. 
10. βοίνου. 114. βέπεα. 115. σε πρίατο] σ᾽ ἐπρίατο Ἡ.Ὸ Ὁ. 10. ἐβαῖ! 
σιν. 117. φθίσθαι φθάσθαι 5684 “ 5ιιρτάδοῦ. εαἴδηλ τηδηι Η. ΡΟΒΒ. 
118. βειπέ. 110. τόγε] τόδε Η. 10. βοῖδε. 120. κέ] καί οἴ ἐν ΒΡΘΙ 

αἱ Ἐπ: 10. Ειδών. 122. ἐκεῖνον] κεῖνον Η. ὟΥ. 128. βέκαστα. μ᾿ 
τὰ οΟΥ̓ρῚς Κιαά δα Ὠκννοβ. Μ. (Ὁ. Ρ. 288. 120. ἄπο] ἀπὸ Ν. 10. ῥοι, 

' 
(ἰπίου ρ]οββαβ δὰ 140 οἵ 152.) ἴἴ6-ὀ λεξάμενος). Ψα]σ, 112. Σκύφος] Δι- 
γᾺΠ1: [Ὄρονται ἐπακολουθοῦσιν. Ἄαϊσ. χῶς, καὶ τὸ σκύφος καὶ τὸ (80Υ, τὸν) 
τού. Αἰγῶν----ἄριστος) Ὅτι ἀρσενικῶς σκύφον. Β. τι. Φθεῖσθαι)] Φθᾶ» 
τὸν αἶγά φησι. Ω. τοϑ. ΕΥ̓ΚΡΙ- ρῆναι, ἀποθανεῖν. Ψαἱρ. 128. Ἕκασ- 
ΝΑΣ. ἐπιλεξάμενος (Μ8. Βαγῃ, κατα- τὰ μετάλλῳᾳ] Φύσεως ἀνθρωπίνης ἰδίων 
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οἱ οἱ ὀδυρομένη βλεφάρων ἄ ἄπο δώκρυω πίπτει, 

θέμις ἐ ἐστὶ γυναικὸς, ἐπὴν πόσις ἄλλοθβ'᾽ ὄληται. 

Ἀψά κε καὶ σὺ, γεραιε, ἔπος παρατεκτήναιο, 

ΐ τίς τοι χλαϊνάν σὰ, χιτῶνά τε, εἵματα δοίη. 

οὐ δ᾽ ἡδὴ μέλλουσι κύνες ταχέες τ᾽ οἰωνοὶ 

νὸν ὠπ᾽ ὀστεόφιν ἐρύσαι" ψυχὴ δὲ λέλοιπεν' 

τόν ψ ἐν πόντῳ φάγον ἰχθύες, ὀστέω δ᾽ αὐτοῦ 

εἴτι ἐπ᾿ ἠπείρου, ψαμάθῳ εἰλυμένα πολλῇ. 

ς΄ ὃ μεν ἔνθ᾽ ἀπόλωλε; φίλοισι δὲ κήδε ὀπίσσω 

σιν, ἐμοὶ δὲ μάλιστα, τετεύχαται" οὐ γὰρ ἔτ᾽ ἄλλον 

πίον ὧδε ἄνωκτω κιχήσομαι, ὁππόσ᾽ ἐπέλθω" 

ὑδ᾽ εἴ κεν πατρὸς καὶ μητέρος αὖτις ἵκωμαι 

ἰκον, ὅῤ, νἀ εω γενόμην, καί μ᾽ ἔτρεφον. αὐτοί. 

ὑδέ νυ τῶν ἔτι τόσσον ὀδύρομαι, ὠχνύμενός περ, 

φθαλμοῖσιν ἰδέσθαι, ἐὼν ἐν πατρίδι γαίῃ" 

λλώ μ' Ὀδυσσῆος πόθος αἴνυται οἰχομένοιο. 

ὃν μὲν ἐγὼν, ὦ ξεῖνε, καὶ οὐ πάρεόντ᾽ ὀνομάζειν 
ἰδέομαι" πέρι γάρ μ᾽ ἐφίλει καὶ κήδετο θυμῳ" 

λλά μιὶν ἡθέϊον καλέω, καὶ νόσφιν ἐόντω. 

130 

135 

140 

145 

121. κε] τε . 10. βέπος. 
ατα. 134. βερύσαι. 
30. βάνακτα. 141. βοῖκον. 
Ι, ἱέμενός ὟΥ, 143. ίδεσθαι. 

132. ὉΠΟΙΏΪ5 οἱ ας ὟΥ, 10. βεί- 
136. εἰλυμένα] εἰλιμένα Η. 10. βειλυμένα. 

142. νυ] τι 10. ἀχνύμενός] ἱέμενός 
146. μ᾽ ἐφίλει] με φίλει Η 

α τὸ περὶ τῶν ἀναγκαίων ἀπιστοῦντας 
μᾶς ὅμως ἀναπυνθάνεσθαι. Ὁ. ΤῊΝ, 

Ιαρατεκτήναι0] Παρατεχνήσαιο, παρὰ 
ὴν ἀλήθειαν κατασκευάσειας. Β. δ υ]ρ. 
Βᾶγη.) 132. ΕἸ τίς τοι] Διοκλῆς 
θετεῖ (ΡΟ Β. οχ Ηδι].). οὔτε γὰρ 
Πηνελόπη πάντα ἀμφιέννυσιν, οὔθ᾽ οὕ- 
ὡς πάντα διὰ τοῦτο ψευδεται, ἀλλὰ 
αἱ διὰ μόνην πολλάκις τροφήν. Ω. 

34. ᾿Ερύσαι] Γρ. ἐρύειν. Ηα]. ἘΕ1 
ὑρύειν Ψα]ρ. δα. ἃηϊ. αυδησιδηι 
ὨΔ ΘΧΡΙΙΟ. ἑλκύσαι, ἀποσπάσαι. 

42. Οὐδέ νυ] Γρ. οὐδ᾽ ἄρα. ἨΔ]]. 
ἐμενός περ] Γρ. ἀχνύμενός περ. ΗΔ]. 
ἀχνύμενός περ] Λείπει, καίπερ ἐπιθυμῶν 
ὑτούς. ὦ, 144. ᾿Αλλά μ᾽ ᾿Οϑυσσῇος 

πόθος αἴνυται οἰχομένοιο] ᾿Αλλὰ μᾶλλον 
ὁ τοῦ ᾿Οδυσσέως πόθος μένει ἀποιχομένου, 

διακόπτει, λαμβάνει. Ὁ. Λείπει ἡ περὶ 
καὶ ἀπό. ἀλλὰ μᾶλλον ὃ περὶ τοῦ ᾽Οδυσ- 
σέως ἀποιχομένου πόθος μένει. ἢ. 145. 
Τὸν μὲν ἐγὼν ὦ ξεῖνε] Φησὶν, τὸν Ὄδυσ- 
σέα (Β. Ω. 108. δίχα) φιλοφρονημα- 
τικῆς προσηγορίας ὀνομάζειν αἰδοῦμαι" 
πρεσβύτερον δὲ (Β. Ο. ἰη8. καὶ) ἀδελ- 
φὸν καλῶ. Ψα]ρ. Β. Ο. (βεὰ ἴῃ Με- 

ἀἴο]. 'θο δάἀδιγθηῦ βομο]ο 54.) 
147. ᾿Αλλά μιν ἠθεῖον καλέω] Οὐ καλῶ 
αὐτὸν ᾽Οδυσσέα ἢ δεσπότην, ἀλλὰ ἀδελ- 
φὸν μείζονα διὰ τὴν πρὸς ἐμὲ φιλοστορ- 
γίαν. Τὸ δὲ ἠθεῖε προσφώνησίς ἐστι 
νεωτέρου πρὸς μείζονα. ΒΒ. ὦ, ᾿Ηθεῖον, 

Ε 2 
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Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε πολύτλας δῖος ᾿Οδὺσσεύς" 
ὦ φίλ᾽, ἐπειδὴ πάμπαν ἀναίνεωι, οὐδέ τι φήσθω 
κέινον ἐλεύσεσθαι, θυμὸς δέ τοι αἰὲν ὄπιστος" 

ἀλλ ἐγὼ οὐκ αὔτως μυθήσομαι, ἀλλὼ σὺν ὅρκῳ, 

ὡς νεῖται Ὀδυσεύς: εὐαγγέλιον δέ μοι ἔστω, 

αὐτίκ᾽, ἐπεί κεν κέϊνος ἰὼν τὼ ἃ δώμωβθ᾽ Ἱ ἰκήται, 

ἔσσαι μὲ χλαῖνάν τε, χιτῶνά τε, εἵματα, κωλὰ, 

πρὶν δέ "Ά, καὶ μάλα ἐμόν; κεχρημένος, οὔτι δεχοίμην" 

ἐχθρὸς γάρ μέθις κεῖνος ὁμῶς ᾿Αἴδαο πύλησι ͵ 

γίνεται, ὃς πενίῃ εἴκων ὠπατήλιω βάᾷι. 

ἴστω γὺν Ζεὺς πρώτα. θεῶν, ξενίη τε τράπεζα, 

ἰστίη τ Ὀδυσῆος ἀμύμονος, ἣν ἀφικάγω, 

ἥ μέν τοι τάδε πάντα τελείεται, ὡς ὠγορεύω" 

τοῦ δ᾽ αὐτοῦ λυκάβαντος ἐλεύσετωι ἐνθάδ᾽ ᾿Οδυσσεύς" ὴ 

τοῦ μὲν φθίνοντος μήνὸς, τοῦ δ᾽ ἱσταμένοιο, ᾿ 

148. προσέξειπε. δῖδος. 

Υ 7. τα, 

Ὀδυδῆος Η. 10. Ειστίη. 

πρεσβύτερον ἀδελφὸν, θαυμαστὸν ἄγαν. 
Ψυὶρ. 155. Πρὶν δέ κε] Πρῶτον (80Γ. 
πρότερον)" δὲ τὸ εὐωγγέλιον, ἤτοι τὸ ὑπὸ 
τῆς ἀγγελίας δῶρον, οὔτι δεχοίμην καί- 
περ ἐνδεὴς ὑπάρχων. Β. Ω. 1509. ἹἸστίη 
τ᾽ ᾿Οδυσῆος] Ὃ βωμὸς τῆς ἑστίας. Ψ α]ο. 

ὋὉ βωμὸς ᾽Οδυσσέως εἰς ὃν παραγέγονα. 

ΒΒ. Μετενήνεκται ἀπὸ τῶν ἑξῆς ἐπὶ τῶν 

πρὸς τὴν Πηνελόπην λόγων (τ΄. 304.). 
οὔπω γὰρ ἀφῖκται εἰς τὴν ᾽Οδυσσέως 

οἰκίαν. Ω. τιόο. Ἦ μέν τοι τάδε 
πάντα τελείεται)] Γρ. ἦ μέν τοι τῆδε, 
ἀντὶ τοῦ οὕτως", Ηι]. ΨΊΠαΟΡ. 1332. 
161. Τοῦ δ᾽ αὐτοῦ] Τοῦ δ᾽ αὐτοῦ, 
τρεῖς τόνοι. ἀντὶ, τούτου δὲ τοῦ ἐνιαυτοῦ. 
τὸ γὰρ αὐτοῦ οὐ λέγει Ὅμηρος εἰ μὴ ἐπὶ 

ἃ ΘοΥ, ὑπὲρ τῆς ἀγγελίας. ΒΌΤΤΜ. 
4 81 ΤΌΨΟΓΑ [815 Ὠΐο ἔυϊΐ ναγιαίῖο, ν 6] ποίσῃ Ἰσπογαθαηΐ (1 ΘΔ ἀἀηηήτιοναιι 

ΠΘηῸ6 ΓηΠ0 ) 67.5.4 οδύ Ββαθοπάδ, νῸ] βου θοθδηΐ τῇ. 
Γ ΒΟΥ, τοῦ δ᾽ αὖ ποῦ, Ἡδπὶ ἴΐὰ, αἵ αἷΐ Ἐπιδίδιμιι5, οἱ ἀκριβέστεροι. 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Ξ. 148--τό2. 

140. οὐδέ τι οὐδ᾽ ἔτι ὙΥ. 
10, 566 θ ΘΥαβιΌ τηδηϊι5 Δ Ιατιἃ, οἵ νΟΟΘ ΠῚ ἁχὶῦ ἴῃ φήσασθαι Η. ΡΟΒΒ, 

154. ομπτ| Η. Τὐποίηῖβ ᾿πο ας ὙΥ, 
157. ὃς 564 Δ]1ἃ τηδητι5 Θῃηχοηάαν! ὃ ὡς Η, ΡΟΙΒ. 

118. ΧΙ, 

150 

10. φῆσθα ρτῖ-᾿ 

10. ξέσσαι. ξείματα. 
50. Ὀδυσῆος} 

εἰρημένοις τισὶν ἀναφορικοῖς (80Υ. -ὃς). 

Ω. Λυκάβαντος)] ᾿Ενιαυτοῦ, διὰ τὰ 
ἐξῆφθαι πρότερόν τινα τοῦ χρόνου τὸν 
χρῦνον. πεπίστευται τοὺς λύκους βίαιον 
διαβαίνοντας ποταμὸν ἐνδακόντας τὴν 
κέρκον τῶν ἀεὶ προηγουμένων τοὺς ἕπο- 
μένους στιχηδὸν διανηχομιένους διεξιέναι 

τὸ ῥεῖθρον. Ω. Λυκάβας εἴρηται ἀπὶ 
τοῦ λυγαίως βαίνειν ὅ ἐστι σκοτεινᾶι 
πορεύεσθαι. λεληθότως γὰρ ὃ χρόνος διέ 
χεται. 9, νυ !ρ. ΛΑαά. 56}0]. οοὐ 

Β. δα τ΄. 2ο6. τό2. Τοῦ μὲν φθίν- 
Εἰς τὴν (νυ. ψιμά. Περὶ) τριακάδ 

νουμηνίαν. Ω. Ψυ]ρ. 10. ψιμά 
133. ἴῃ ΄τι0 0 αἰΐα τῆδηιι οἰ! πὴ 

“Ὑποπτεῦ, 

9. 

δον 5. 
᾿ 

και 

τῴ κι Ν »Ά Ν , 
ὁ ἐστιν εἷς τὴν ἐνην καὶ νέαν. 

- ἶ 

ἀν 

ΒΟΤΤΜ. 
ΒΟΤΊΜ. 
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ἴκαδε νοστήσει, καὶ τίσετωι, ὃς κεν ἐκείνου 

γθάδ᾽ ἀτιμάζει ἄλοχον, καὶ φαίδιμον υἱόν. 

Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφης, Εύμαιε συβώτα: ιός 

ὦ γέρον; οὔτ᾽ ἀρ ἐγὼν εὐωγγέλιον τόδε τίσω, 

οὔτ᾽ Ὀδυσεὺς ἔτι οἶκον ἐλεύσεται" ἀλλὰ ἐκήλος, 

τῖνε, καὶ ἄλλω παρὲξ μεμνώμεθα, μηδέ. με τούτων 
μἱμνησικ᾽" ή γὰρ θυμὸν ε εν στήθεσσιν ἐ τμοῖσιν 

ὄχνυμαι», ὁππότε τις μνήσῃ κεδνοῖο ἃ φὠῳνώκτος. 170 

ὑλλ᾽ ἥτοι ὅρκον μὲν εἐώσομεν' αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς 

ἔλθοι, ὅπως μιν ἔγωγ᾽ ἐθέλω, καὶ Ππηνελόπειω, 

Λαέρτης θ᾽ ὁ γέρων, καὶ Τηλέμαχος θεοειδής. 

ν αὖ παιδὸς ὥλαστον ὀδύρομαι, ὃ Ὁν τέκ᾽ ̓Οδυσσεὺς, 

Γηλεμάχου" τὸν ἐπ εὶ θρέψναν ἡεοὶ, ἔ ερνεῖ ἶσον, 175 

κωΐ μω ἔφην ἔσσεσθαι ἐν ἀνδράσιν οὔτι χερείω 

τατρὸς ξδιο φίλοιο, φρένως καὶ εἶδος ἀγητόν' 

τοῦ δέ τις ἀθβωανώτων βλάψε φρένας ἔνδον ε εἰσας, 

Ἰΐ τις ὠνθρώπων᾽ ὁ δ᾽ ἔβη, μετὼ πατρὸς ἀκουῆν, 

ἐς Πύλον ἠγαθέην" τὸν δὲ μνηστῆρες, ἀγαυοὶ ι8ο 

ἡκαδ᾿ ἰόντω λοχῶσιν, ὅπως ὠπὸ φῦλον ὄλητωι 

165. νοστήσει] νοστήσας Η. Οδἴθγιμ οἴγαΐ ΕΓ ϑίιιβ, οἵη αἰΐ, πὰς ἰθο- 
ἴοπ6 Δ ηγ1588, βου] θη άτιη) ἴΌΤΟ ἀποτίσεται. Τ Θν]οῦ δητιηὶ αἰβιΠησ110 μὸ- 
ἠΘηκἰὰ οΥἹ Ροϑύ ᾿Οδυσσεύς. ΡΟῊΒ,. 10. ὅς κεν] ὅστις Η ΧΟ Υν. 10. Γοί- 

καδε. 1677. βοῖκον. βέκηλος. 170. ἄχνυμαι] ἄχνυμαι Η. ΟΘιιοά νοϑιῖ- 
σἵτι πὶ δουναῦ Εὐιβία  ΐαπα: Ἰθοιοηϊ5. ΡΟῊ ΒΚ. 10. βάνακτος. 173. Λα- 
έρτης. θεοξειδής. 175. Εἴσον. 176. χερείω]) χέρηα ΑὟΥ. 1.77. ἑβοῖο. 
Γεῖδος. 178. ἐξίσας. 180. ἀγαυοὶ] ρυΐπηο βου ρβογαΐ ἀγανοὶ Η. 
18:1. βοίκαδ᾽. 

γνται οἱ τρεῖς ὡς ἀσύμφωνοι πρὸς τῶν 171. Ὅρκον μέν] Ζηνόδοτος, κεῖνον μέν. 
(5ἷο) πρὸ αὐτῶν, καὶ ὡς ὕποπτο; καὶ ὡς ἩΔ1]. 174. ἤλλαστον) ᾿Αντὶ τοῦ 

ἄπιστοι. πόθεν γὰρ ἤδει εἰ καὶ ἐκ Δω- ἀλάστως, ἀνεπιλήστως. Β. ΨΪρ. 176. 
δώνης ὑποστρέφων οὐ πλοΐσει; Η1].5 Χερείω] Χείρονα, ἐλάττονα. δ αἱν, Οὔ- 

Ε΄ δπς ποΐδη, ἴῃ ἴτ0 ΡΔοΙ δ ὙΘΥΒΙΒ 12 5--τ 66. σΟμ ΟΠ Ε15. βου ρίαπη, ΡΟΓΒΟΉ ΙΒ, 
ΠΟ οδιὴ τοίονγοῦ ᾿μοουίι5, 510. ἀπο ΔΡροβυΐτ. Ἐρὸ δὰ 102---4. τοίοσγο πο αἰ ϊζο. 
Νἃτη. ῬΥΪ λιν ἀθδιιγ τι νἱ ον ροίζαϊξ, οὐπν ααϊ ργοχίπηαν πον! πη ἀπ ἶτοῖ ἀὴ- 
ὨΛ1) Ὧ 1} Οἃ ΠΟ ΠΊΟΥ ΤῸ ς ἀοΙ 6 1 ΡΟΥΒΟ ἃ νρ ἢ ΓἸ5. ΠΟΙ 5. 41 ἔχη Οπγηἶὰ ἃ Ἀ]ΪῸ 
ἰοποθαΐῖ, Δἀοάπα. ᾿μογο 1 Ρ1}15. νἹ ἀουὶ ἀοθοθαῖ Βπαγθῶο δὸς ἀϊοπ οὕλην ἀοἢηϊοπαὶ 
δάποῖα : οὐ «πιοποᾶο ἀοιΐηϊο, χα ροβὲ ἐοῃβα αν. ογασαμαιι Π)οἀοὨδοαμ Γποΐανιβ 
οϑδοὶ ΟἾγεβοθ ἴδῃ} σογίθ ρυθαϊσοῦο ροΐϊογαῦ ἰθο ὃ ΒΌΤΊΜ. 
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γώνυμον εξ Ἰθάκης. ̓ Αρκεισίου ἀντιθέοιο. 

ὠλλ' ἥτοι κέινον μὲν ἐάσομεν, ἤ κεν ὥλῳη, 

ἥ κε φύγοι, καί. κέν οἱ ὑπέρσχιι χεῖρα Κρονίων. 

ὠλλ᾽ ἄγε μοι σὺ, γέραιε, τὰ σαυτοῦ κήδε ἔνισπε, ι8ς 

καί μοι τοῦτ᾽ ὠγόρευσον ἐτήτυμον, ὄφρ εὖ εἰδῶ" 

τίς; πόθεν εἰς ἀνδρῶν; πόθι τοι πόλις, ἠδὲ τοκῆες ; 
ὁπποίης δ᾽ ἐπὶ νηὸς ἀφίκεο; πῶς δέ σε ναῦτωι 

ἤγαγον εἰς ᾿Ιθβώκην; τίνες ἔμμενωι εὐχετόωντο ; β 
οὐ μέν γάρ τί σε πεζὸν ὀΐομναι ἐνθάδ᾽ ἱκέσθαι. Ι90. 

Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις ᾿Οδυσσεύς" 

τοιγὰρ ἐγώ τοι ταυτῷ μάλ᾽ ἀτρεκέως ἀγορεύσω. 

εἴη μὲν γὺν νῶϊν ἐπὶ χρόνον ἡμὲν ἐδωδὴ, 

ἠδὲ μέθυ γλυκερὸν, κλισίης ἔντοσθεν ε ἐοῦσι, | 

182. ᾿Αρκεισίου] ᾿Αρκισίου Υ. 184. φύγοι] φύγη Η. 18. ὑπέρσχοι]. 

ὑπέρσχη, Η. 10. ῥοι. 1Ι8ς. σαυτοῦ] σ᾽ αὐτοῦ ὟΥ. 10. ἔνισπε] ἐνίσπες. 
ΕἸ. 1 86. ξβειδῶ, 188. ἀφίκεο] ἀφίκεαι . 180. εὐχετόωντο] εὐχετι 
τόωνται ΝΥ. 190. ὀΐομαι] ὀϊμαι (516) οἴ 214. Η. | 

τι χέρεια, οὕτως ᾿Δρίσταρχοςς. Ηδ.]. ἄιιο οηλ. ΘΩ.), ὡς θὲς ἐπίθες, σχὲς ἐπισ-᾿ 

Χερείονα χέρεια, συγκοπή. Ηἃ7]. 182. χες. ἔνισπες δὲ ἀπὸ τοῦ ἐνίσπω ὡς ἐλαύ- 
Νωνύμους] ᾿Ανωνύμους καὶ δυσφήμους, νωΐϊ. ἨΔ]. Ω. 188. Ὁποίης δ᾽ ἐπὶ 

οἷς οὐκ ἄν τις εὔφημον εἴποι". Μ]ρ. νηὸς ἀφίκεο] ᾿Αστερίσκος πρόσκειται ἄχρι 
184. Ἤ κε φύγῃ] Γρ. ἥτε φύγοι. στίχων γ΄, ὅτι νῦν ὡς πρὸς ῥάκεσιν ἦμφι-᾿ 
Ηατ]. ι8ς. ἜἘνίσπες (βίο Ηδ1]., εσμένον ὀρθῶς λέγονται" ὡς δὲ πρὸς τὴν᾿ 

ἔγισπες Μ64610].}} Σπὲς ἐνίσπες (ἢ. ᾿Αθηνᾶν ὁμοιωθεῖσαν Μέντῃ καὶ βασιλι-. 

" Ψογο οὔβοῦναΐ Βδγπθβῖμβ, ρου ΠθΓ6 ΠΟΟ 5ΟΠΟΠ απ ρούϊι5 δὰ 1]. μ΄. 70. (απᾶθ 
οἴἶδηι ἴῃ δα. δῃΐῖ. ΝΩΝΎΝΟΥΣ, ΠἸΠλἾΓΙΠῚ 6Χ νωνύμνους). 564 τηῖγᾶ Ἰάδηη 501] γα αἰϊμας 
ἴῃ 65 Ἰοσὰ ΠῚ σΟΠΟΙ Δί) ΔΡΡΟδι, ἱησθηι6. Δ ἄθ6η5, ““ ΤΑ] αμϊᾷ δα ἢπης Ἰοσππι, 
«ς φοΐδηι ἀοβι ἀθγαίαπ) ἔα 1556. Βδοί!α5. τηοηἰββθῖ, Βομο] απ αἰτίαπθ ἰοςΟ, 564 αἷ-, 
γ6Υ80 σᾶδι1, ἀρίαμη ἃ ΒΟΟΟΓΘ σοπηρι] ΐοτα ἢἰς (ἀηύππλ οὖ σᾶδιι ΠΟη Πλιΐαΐο δἀαϊζυτα, 
6556. ϑοᾶ διποηδαπᾶδ δϑῦ ροβίογϊοῦ οἷιβ ρᾷγ8 ορο ρίοββε Ηδβυομίαηεθ, Νώνυμος, ἀνώ-. 
νυμος, δύσφημος. ὃν οὐκ ἄν τις εὔφημον εἴποι, ἀλλὰ δυστυχῆ : 4188 πιο ρ88 ᾿πίογρο]αΐδ, 
οβύ: πᾶπῇ φυϊά Βοο οβῦ ““ ΠΟΠΊΟ απ 6 η6 ΟΠ Δ [1ΠῚ ΠΟΙΠΟ αἰοαΐ, 564. ΠλΒΟΓΌΙΩ ὃ 
ΑΡ]ϊοϊοπᾶα ᾿ΐαααθ ἀπὸ αἱ τἴπηα νοῦ θὰ 1185 ΔΒ ηΐ ἃ 50 Π0]10 ; σομίγα πὰ] οχ Ηοβυοῃϊο 
δοουπαῖνιβ γοἀάοθπαμ5, οὗς ΒΟΥ ΘΠ 0. ΡΓῸ οἷς : αἰτοαια δυΐθιη 000 ΡΙῸ εὔφημον γ6ρο- 
ποπμάμσπι εὐφήμως : Νωνύμνους" ἀνωνύμους, δυσφήρους, οὗς οὐκ ἄν τις εὐφήμως εἴποι. Ηφα 
δῃΐῃ σογίο ΠΠ6 5 δδύ Δη 0140] ΘΠ ΔΥΓΑΙΟΥΙΒ.: ΠΟΙΏΪη65 ἰΐα ἔπ Πα {π|5 50] αἴοβ αὖ γ6] ΠΟΠΊΘ ἢ 
ΘΟΓΙΠῚ ΡΓΟΏ ΙΓ ΑΥ6 ΓΟ] ΡΟ 511. ΒΌΟΤΤΜ. 

᾿ΝΟΪῚ ραΐαγο ρΥΔΠΎΠΊΔΤΙΟΙ ΠῚ ἘΠ ΓΔΤΏΠ116 ΤΟΥ ΠῚ Δ ΠῚ ἐνίσπες οὗ ἕνισπες Ὦ]Ὸ ἰααγἹ]. Ῥοβίδ-᾽ 
ΤΟΥ 418 Θδὲ σοηΐγα ΠΟΙΠΊΔ ΠῚ ΠΟΙΙΙΠῚ ἐπίθες, ἐπίσχες Ρ]ΆΠ6 ΠΟῚ ΔΡΠΟΒΟΪΓΙΓ. ϑογιρϑιῦ, 
ἰΐδαὰο ΒΟΒο] Ἰαϑίθβ αἰ ΔΊ πηῸ Ἴοοο ἔ ἔνισστεγ αὖ 4185 [ογ πᾶ 6666 510 ῥγοθὰ αυᾶπι 111ἃ ἐνίσπες," 
αυῖρρο ἀοάποοπάεα ἀπὸ τοῦ ἐνίσπω ὡς ἔλαυνε ἀπὸ τοῦ ἐλαύνω. Νδη 5ῖ60 ργοοι! ἀαθ 10. 
ἈΠ 01 πγὰ 50801}11 γοῦρα δι ηῦ ΒΡ] η δ. ᾿ 
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᾽ Ἅ »7 αἱ 9. ἀν ..] “ 

αἰνυσθαΐ τ᾽ ἀκέοντ᾽, ἄλλοι δ᾽ ἐπὶ ἐργον ἐποιεν, [95 
“᾿ 5) Ε 3 Ν «“ 

ἰδίως κεν ἔπειτω καὶ εἰς ἐνιαυτὸν ὥπαντώ 
, 7 Δ ᾽ ΄Ἂ ͵ κ᾿ 

τι διωπρήξαιμι, λεγῶν ἐμῷ κήδεοω θυμοῦ, 
Ν 7 »"ἭὋ »2 Ζ 

σσώ γε δὴ ζύμπαντω θεῶν ἰότητι μόγησω. 
Η ᾿ ΄ 7, ΕΣ 4 

Εκ μὲν Κρητάων γένος εὐχομώι εὑρειάων, 
᾽ "»" “. "7 

γέρος ἀφνειόϊο πάϊς" πολλοὶ δὲ καὶ ἄλλοι 200 
δ᾿ Ε 7 » ᾿ 7 ἃ 9. 4 

ιεες ἐν μεγώροις ἡμεέν τρώφεν, ἠδ εὙὝΈνονΤτΟ, 
7 Ε] Ε ᾽ ἃ Ἴ ᾽ Ν ΄ 7 

γήσιοι ἐξ ἀλόχου" ἐμέ δ᾽ ὠνητὴ τέκε μήτηρ 
5 μ᾿ ᾽ “  ΌΨ, 

αλλωκὶς, ἀλλά με ἶσον ἰβωγενέεσσιν ἐτίμα 
γ “"ωψ » Ν ν΄ 4 ὌΝ 

άστωρ Ὑλωκίδης, τοῦ ἐγὼ γένος εὔχομαι εἰναι" 
ἂν» γε... , Ν ἃ π᾿ ΄ 

ς ποτ᾽ ενὶ Κρήτεσσι, θεὸς ὡς, τίετο δήμῳ, 2ος 
ι ὦ Ἄν «Ψ, δ " 
λβω τε, πλούτω τε, καὶ υἱώσι κυϑωλίμοισιν. 

᾿ Ἵ, Ν ῳ 3) ὦ ΄ 

λλ᾽ ἥτοι τὸν κῆρες ἔβαν θανάτοιο φέρουσαι 
3 ϑχ ,[ 7 οἾ Χ Χ 3 ᾿ 

ἰς ᾿Αἴδαο δόμους" τοὶ δὲ ζωὴν ἐδάσαντο 
“Ὗ ε ΄ δὰ. . ἡἢ ΄ 2 ᾿ς 2 

γαἰδὲς ὑπέρθυμοι, καὶ ἐπὶ κλήρους εβάλοντο 
ἣν, 3 » » 3 Ν οὗ 

ὐτὰρ ἐμοὶ μάλω παῦρα δόσαν, καὶ οἰκί ἔνειμαν" 210 
Ν »“φ» 7 5 ν 

γαγόμην δὲ γυνωικῶὼ πολυκλήρων ἀνθρώπων, 
"λ Β΄ ἂν Ε φν 2 3 υ ἢ 

ἱνεκ᾽ ἐμῆς ἀρετῆς" ἐπεὶ οὐκ ὠποφώλιος ἡά; 

πο 5... τ᾽ οὐϊι ΚΝ. 1Ρ. ἔργον ἔργα ἘΡ ΡΥ), βέργον. 201. μεγάροις] με- 

άρω͵ Ἡ. μεγάρῳ ΚΝ. ὙΥ. 203. Εἴσον. 205. ποτ᾽ Θἴ ΒῈΡρΓΆΒΟΓ, τύτε Η. 
υ. ξώς. 210. μάλα παῦρα δόσαν] παῦρ᾽ ἔδοσαν ϑῖπ6 μώλα ἢ. 10. βοικῦ. 

ἣν ἔχουσαν στολὴν, οὐ πάνυ. Ἠ1]. Ω, δὲ μακρᾶς. στενὴ γὰρ ἡ Κρήτη. ᾿Ἐντεῦ- 
γ14. δα α΄. 171. 195. Δαίνυσθαί τ᾽ θεν δέ φασι εἶναι φεύγοντα τὸν ἔλε- 
ἐκέοντ᾽ Ἔκ πλήρους, ἀκέοντας. ἀντὶ γον ἔ ἐπὶ πόῤῥω τῆς Ἑλλάδος. δ ιιο;. 

οὐ ἀργοῦντας ἡμᾶς καὶ μὴ περὶ ἔργον 201. Υἷες ἐνῇ Γρ. υἱέες ἐν. ΨιμαοὈ. 

ἰσχολουμένους. Β. ὦ. τ99. Ἐκ μὲν 133. 203. Παλλακίς) Πιστεύεσθαι 
ζρητάων] ᾿Απὸ τοῦ Κρῆται. καὶ τὰς βουλόμενος περὶ τῶν λοιπῶν ἐλαττοῖ τὸ 
Αθήνας γὰρ ποτὲ ἑνικῶς ποτὲ πληθυντι- γένος. Ὁ. ᾿Ιθαιγενέεσσι Τέκνοις γνη- 
ὥς ὀνομάζει. τοῦτο δὲ ζημιώσας (ζη- σίοις. α]ρ. Ὁ. 204. Κάστωρ Ὑλα- 
Ἀώσας 6. Μα].) ὁ Καλλίμαχος τὸν κίδης] Καλλίστρατος ἐν τῇ ἐκ Μουσείων 
ζολωνὸν ἑνικῶς καὶ πληθυντικῶς εἶπεν᾽ (Π6ΒΟΙΟ 5]ἴ ὧν, ᾷἃὴ ὠὡ. ΡΟΙΒ.) Κάσ- 
κ μὲν Κολωνάων τις ὁμέστιον ἤγαγε τῶρ φησὶ γεγράφθαι. Ἠδῖ].. 2ο6. 
ἡἥμου Τῶν ἑτέρων). Ω. Κρητάων. τῆς Κυδαλίμοισι] Γρ. ἠνδαλίμοισι. Ηζγ]. 
ζρήτης. εὐρειάων. ἀντὶ εὐρείας. νῦν 215. Εἵνεκ᾽ ἐμῆς ἀρετῆς Τοῦτο ἄλλως 

ἡ ΒΟ1α δυοιδαιο 6 ϑυϊάα νοὸχ Κολωνάων ἰηΐον ἔγαρπιοηΐα πη}. 428. τοϊαΐα δγαΐ. 
Ἢ ἔγτοηῖο ἔχ μὲς [ου ὕδϑβο (τ, ἴῃ οα]οο ἑτάρων. ϑοθηα αἱ ν᾽ 65 ἴῃ Αἴτοα οδῦ ς απὸ δὰ 
Ἰδολῖθη τοίοιο. ΒΌΤΤΥΤΜ. 
κϑὶς δά. δηΐ. ἴ0πᾶ6 τοσθητζί. ἔδοουααΐ Ἕλενον ἰδοῖΐα, ξᾺ θ]δοητ6 ἃ ἰου) 5 γθοομ ἴδ 

Ῥοτη Θχοϊτιητ. ΟἸᾺΠῚ ΘΡῸ 5ῖ πιπο ὀνογίο, σ ΓΑ ΠῚ Π16 ΠΊΘΓΟΥΪ βοῖο. ϑουϊρβογαῦῖ᾽ 
ὉΠΟ]Ἰαδίοβ : ̓Ενφεῦθεν δέ φησιν εἶναι, φεύγων σὸν ἔλεγχον, ἐπὶ πόῤῥω-. Ε. ΒΌΤΤΥΜ. 
1 Ῥουβοηι5 ρυῖ5 ἀὸ πὰς γαγιοῖαΐο Ἰοαιθ 5 68 ΠῚ ΠΙΔ ΠῚ ΓΘΟΘῊ ΕἸ551ΠΊἃ ΒΟ Ρίαπι αἴσο- 
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οὐδὲ φυγοπτόλεμος" γὺν δ ἤδη πάντω λέλοιπεν᾽ 
ἀλλ᾽ ἐμπής. καλάμην γέ σ᾽ ὀΐομαι εἰσορόωντα 

γινώσκειν ή γάρ “- δύη ἔ ΒΝ ἥλιθα πολλή. 

ή μὲν δὴ θάρσος μ᾿ "Αρῆς τ᾽ ἔδοσαν καὶ ᾿Αθήνη, 

καὶ ῥηξηνορίην" ὁπότε κρίνοιμι λόχονδε 

ἄνδρας ἀριστήας, κακὰ δυσμενέεσσι φυτεύων, ᾿ 

οὔποτέ μὸν θάνατον προτιόσσετο θυμὸς ἀγήνωρ, Ἶ 

ἀλλὰ πολὺ πρώτιστος ἐπώλμενος ἔγχει ἕλεσκον 

ἀνδρῶν δυσμενέων, ὁ, τέ μοι εἴξειε πόδεσσι. 

τόϊος ἔ᾿ εν πολέμῳ" ἔργον δέ μοι οὐ φίλον ἔσκεν, ᾿ 

οὐδ᾽ οἰκωφελίη, ἥτε τρέφει ἀγλωῶ τέκνα" , 

ὠλλώά ιψύ οἰεὶ γήες. ἐπήρετμοι φίλαι ἦσαν, Ι 

καὶ πόλεμοι, καὶ ὥκοντες εὕξεστοι, καὶ οἰστοὶ, 

215. γινώσκειν] γιγνώσκειν Ἠ. ἵν. 

ξηνορίην] ῥεξηνορίην Ἡ. 

βοικωφελίη. 224. ἦσαν) ἔσσαν Ἡ. 

μεταβάλλων εἶπε, Περὶ μὲν πολέμῳ καρ- 
τερός ἐσσι, Καὶ βουλὴ μετὰ πάντας 
ὁμήλικας ἔπλευ ἄριστος (1]. “. 53.). Ο. 
214. ᾿Αλλ᾽ ἔμπης καλάμην] Καὶ ἡ πα- 
ροιμία, ἀπὸ τῆς καλάμης τὸν στάχυν. 
Ω. Καλάμην, τὸ γῆρας, τὸ λείψανον 
ὥσπερ τοῦ σώματος κατὰ μεταφοράν. 
καὶ γὰρ τὸν εὐγενὴ πυρὸν ἐκ τῆς ὑπολειῳ- 

θείσης καλάμης δυνάμεθα νοῆσαι. ἔστι 

δὲ καλάμη ἡ ὑποστάθμη τοῦ ὑπολειπο- 
μένου σίτον. καὶ πιθανῶς τῷ παραδείγ- 
ματι κέχρηται ὡς ἄν πρὸς ἀγροῖκον 
(ιρ.. ἄγροικον) ὄντος τοῦ λόγου. ἔστι 
δὲ οὐδὲν ἥττον ἐναργές. ὡς γὰρ ἀπὸ τῆς 

καλάμης ἔνεστι νοῆσαι τὸ κάλλος τῶν 

τεθερισμένων καρπῶν, οὕτως καὶ ἐκ πρεσ- 

βυτικοῦ σώματος τὴν ἀρχαίαν ἕξιν κατα- 

θηΐ, ἀΟσΘῺΒ 5111] ΙΔ τη 5011 6} 15 ἴῃ ΜΒ5., Ἐν] ΤΊΙΠ] κυ οἵ ἦν δὶ{ ῬΟΓΠΊὨΤΑΕ1Ο, 
Ῥοβίβογιρίο δαΐθη οΥΡᾶδ586 86 ἀἰοϊδ, οἵ βογίρία ΠδθῸ ἃ ΠΔΩΠ δὶ ὩῸΠ ᾿ρ 5118 50 ΠΟ 15 

ΝἸἀοπάαπι Ἰριταν δὴ γαγιθίαβ 114 1ΐα βουρία, ἰνδαλί- 
μοισιν ἸηΐΟΓ ἈΠΕ ΑΛὰ5 Ἰδοῖίομο5 τοίου ἦα δι; στη εἰλάλιμος, δι νὸοχ Ἠομπιρυῖοα οἵ ᾽ν: 
δάλιμον, εὐειδὲς ΓΟρογΙα αν ρα ΗΘδγ οί μτη, ἀιιατην δ ἴ βουῖο νοσατη 8Ὁ Ἰ1ὃ Ἰποῖρίθαν 
ἄτι ἰάοοαιιο ἴπ γοοοητουῖθι5 δα Πομῖθιι5 τη ταΐαμι ἴῃ ᾿Ιδώλιμον. 

ΕΠ Ἀ1]. οοσίθ ΟῚ τη]00 1 ὨΊΟΓΟ. 

'π ἐς οα, ας, ὕὕπά4ρ6 γτοσδηςί, Ὄλεσκον. 

ΒΟΤΊΤΜ. 

220. ἕλεσκον) ὄλεσκον ΗΟ 
οχ δπηοηά, Η. ΨΚ, Ῥηίηηο ἔα νεὶ] ἔαν Η. ΡΟΙ 5. 

225} 

217. ῥητ 
222. ἔ ἐν] ἔ ἐν») 

ΪΡ. βέργον. 222. οὗ 

2416, ἡμὴ] ἠμὲν ν. 

νοῆσαι. Β. Ο. σις. 217. Ῥηξηνο-: 
ρίην] ᾿Ανδρείαν, παρὰ τὸ ῥηγνύειν τὴν 

δύνωμιν τῶν ἐναντίων. Ῥα]. Ὁ. Ηδ αι]. 
“Ῥηξηνορίην, τουτέστιν ῥήσσειν τὴν ἦν-ὶ 
ορέαν, ὅ ἐστι τὴν ἀνδρείαν καὶ γενναιό-: 

νυΐρ. Κρίνοιμι, 
λόχονδε] Ἔξ ἐπιλογῆς συντάττοιμι. ὦ.᾽ 
Διαχωρίζοιμι εἰς ἐνέδραν. νυ. 220. 
Ὄσλεσκον "7 ᾿Ανήρουν, ἐφόνευον. γα!ρ.. 
2421. Ὅτε μοι εἴξειε πόδεσσι] Ὅτε κατ-Ξ 

ελήφθη ὑ ὑπ᾽ ἐμοῦ. τινὲς δὲ, ὅτε εἰς φυγὴν. 

ἐτρέπετο. Β. Φ. 222. Ἔργον) Ἡ Υ 
ὠργία, ἀπὸ τῆς ἔρας. τὰς γὰρ λοιπὰς πρά- 
ἕεις ἔργα φάσκων ὅ ποιητὴς προστίθησι 

διασημαίνων, ὡς ἔργον ἴΛρηος. ΘΟ. 2528) 

Οὐδ᾽ οἰκωφελίη] Τινὲς τὸ ὀφέλλειν οἴκου, 
ὅ ἐστιν οἰκοδομεῖν καὶ λαοξουργεῖν, ἐπε 

τήτα τῶν πολεμίων. 

᾿ 

Ι μ 

ΒΟΤΊΤΜ. Ἷ 
Ψιά, ποῦ. δα δ΄. 126 

| 

Ἔνιοι, ἕλεσκον, ὥ. ε. 



18. ΧΙΥ. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ ΖΞ. 226-48. 41] 

λυγρά, τώ τ΄ ἀλλοισίν γε καταριγηλᾶ πέλονται. 
εὐτὰρ ἐμοὶ τὰ φίλ ἔσκε, τά που θεὸς ἐν φρεσὶ θηκεν" 
ἑλλος γάρ τ᾽ ἄλλοισιν ἀνὴρ ἐπιτέρπετωι ἔργοις. 

τρὶν μὲν γὼρ Τροίης ἐπιβήμενωι υἱοῖς ̓ Αχαιῶν, 
ἰνάκις ἀνδράσιν ἤρξω, καὶ ὠκυπόροισι γέεσσιν, 230 

νδρας ἐ ες ἀλλοδαωπούς" καί μοι μάλα τύγχανε πάντο" 

ων ἐζαιρεύμην μενοεικέω, πολλὼ δ᾽ ὀπίσσω 

άγχανον" αἴψνω δὲ οἷ οἶκος ὀφέλλετο, καί ῥώ ἔπειτα 
ειγός τ᾽, αἰδοϊὸς τέ; μετὰ Κρήτεσσι τετύγ μην. 

λλ᾽ ὅτε δὴ τήνδε στυγερὴν ὁδὸν ̓ εὐρυόπα Ζεὺς 235 

ῥράσαθ᾽ ; ἥ πολλῶν ἀνδρῶν ὑ ὑπὸ γούνωτ᾽ ἔλυσε, 

ὴ τότε μ᾽ ἤνωγον καὶ ἀγωλυτὸν ᾿Ιδομενηα 

ἤεσσ᾽ ἡγήσασθαι ἐς Ἴλιον" οὐδέ τι μῆχος 

εν ἀνήνασθαι, χωλεπὴ δ᾽ ἔχε δήμου φήμις. 

θα μὲν εἰνάώετες πολεμίζομεν υἱες ̓ Αχαιῶν, 240 
ῳ δεκάτῳ δὲ πόλιν Πριώμου πέρσαντες ἔβημεν 
καδὲ σὶ συν γήεσσι" θεὸς δ᾽ ἐκέδασσεν᾽ Αχαιούς. 

ὑτὰρ ἐμοὶ ς δειλῷ κακὼ μήδετο μητιέτα Ζεύς" 

ἡνώ γὰρ οἷον ἔμεινα τεταρπόμενος τεκέεσσι, 

ουριδίη τ᾽ ὠλόχω, καὶ κτήμασιν" αὐτὰρ ἔπειτα 245 

ἤγυπτόνδε Με θυμὸς ὁ ἀγώγει ναυτίλλεσθαι, 

ως ἐὺ στείλαντα σὺν ἀντιβέοις ὁ ἑτάροισιν. 

γέω νήως στείλω, θοῶς δ᾽ ἐσωγείρωτο λαός. 

450, καταριγηλὰ] καὶ ῥιγηλὰ ΚΝ. 4228. ἐπιτέρπετο βέργοι. 220. ᾿Αχαι- 
ν,. 231. πάντα) πολλά ΗῸ. Ν, 232. μενοξεικέα. 233. Γοῖκος. 
15: τήνδε] Τἥνγε Υν. 236. ὑπὸ] ἐπὶ ΚΝ. 237. τότε μ᾽] τότ᾽ ἔμ᾽ ὙΥ. 
. ἤνωγον] ἤγαγον ἡ. 4248. Ρίλίον. 240. εἰνάβετες. ᾿Αχαιβῶν. 242. βοί- 
δε. ᾿Αχαιβούς. 243. μητιέτα]) εὐρύοπα Ν. 248. λαβός. 

εται ἐκ τοῦ, Αἶψα δὲ οἶκος ὀφέλλετο δηλοῖ (50. δηλονότι). ὦ. 232. Λά- 

)33.) Ω. “226. Ῥι,γηλά] Φρικτὰ, φυρα δηλονότι. ᾿Ἐξηρεόμην, ἐξαίρετα 
βερά. συ]ς. 230. Εἰνάκις] Ἔνατον. ἐλάμβανον. Ῥὰ]. 233 3: Λάγχανον) 
8: Ἐπὶ ἐννέα ἔτη. ᾿Αντὶ τοῦ Κληρούμενος ἐλάγχανον ἤτοι ἀπὸ κλήρου 

γεμὼν ἐπὶ λῃστείαν ἐγενόμην. οὐ γὰρ ἐλάμβανον. Β. 2 39. Χαλεπὴ δ᾽ ἔχε 
σχρὸν, καὶ Θουκυδίδης φησί (ν. δὰ γ΄. δήμου φῆμις] Τινὲς οὕτως, τοὺς μὴ βου- 

1.). Β. 9. 231. Καί μοι] Ζηνόδο- λομένους ἀπελθεῖν ὄνειδος κατεῖχεν. Ὡ. 
ςν καί σφιν. ἢ]. Πάντα] Γράφε, ᾿Εβίαζεν γὰρ ὑμᾶς (ἡμᾶς οἴ, Βατῃ.). 
λλά (δὶς Ῥὰ]. ἴῃ ἰδθχῖι). λάφυρα Μυὶϊρ. 248. Νῆας στεῖλα]) Εἰς πλοῦν 

ΠΌΣΟ ῚΙ. σ 
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Ἕξημαρ μὲν ἔπειτα ἐμοὶ ἐρίηρες ἑταῖροι 
δαίνυντ᾽ " αὐτὰρ ἐγὼν ἱερήϊα πολλῶ παρεῖχον 250 

θεοϊσίν τε ῥέξειν, αὐτοῖσί τε δαῖτα πένεσθαι. 

ἑβδομάτῃ δ᾽ ἀναβάντες ὠπὸ ̓ Κρήτης εὐρείης 

ἐπλέομεν Βορέῃ ἀνέμῳ ἀκραεῖ, κωλῷ, 

ῥηϊδίως, ὦ ὡσεί τε κωτῶὼ ῥόον" οὐδέ τις οὖν μοι 

νηῶν πημάνθη, ἀλλ᾽ ἀσκεθέες καὶ ἄνουσοι 

ἥμεθα" τὰς δ᾽ ἄνεμός τε, κυβερνῆταί τ᾽ ἴθυνον. 
πεμπταῖοι, δ᾽ Αἴγυπτον εὐῤῥείτην ἱκόμεσθα" 

στήσω δ᾽ ἐν Αἰγύπτῳ ποταμῷ γέας ἀμφιελίσσας. 

ἔνθ᾽ , ἤτοι μὲν ἐγὼ κελόμην ἐρίηρας ἑταίρους 

αὐτοῦ πὰρ γήεσσι μῴειν, καὶ νηως ἔρυσθαι" 

ὀπτήρας δὲ κωτὼ σκοπιὼς ὦ 

255 

ὠτρυνα γέεσθαι" 

οἱ δ᾽ ὕβρει εἴξαντες, ε ἐπισπόμενοι μένεϊ σῴῳ, 

αἷψνα μάλ᾽ Αἰγυπτίων ἀνδρῶν περικαλλέας ἀγροὺς 

πόρθεον, ἐκ δὲ γυνοίίκαις ἄγον, καὶ νήπια τέκνα, 
αὐτούς τ᾽ ἔκτεινον" τώχα, δ᾽ ἐς πόλιν ἵκετ᾽ ἀὐτή᾽ 

“ οἱ δὲ, βοῆς ἀΐοντες, ἅμ᾽ ἤδι φαινομένηφιν Ε 

ἤλθον" σλῆτο δὲ πᾶν πεδίον πεζῶν τε καὶ ἵππων, 

χαωλκοὺ τε ̓ στεροπῆς" ἐν δὲ Ζεὺς τερπικέραυνος 

φύζαν ε ἐμοῖς ἑτάροισι κακὴν βάλεν, οὐδέ τις ἔτλη 
μέϊνωι ἐνωντίβιον" περὶ γὰρ κωκὰ πάντοθεν ἔστη. 2 " 

240. μὲν ἔπειτα] δ᾽ ἤπειτα Ἦ. 254. ὡσεί τε κατὰ ῥόον] ὡς εἴτε καταρ 
ρόον Ἡ. ὡσεί τε κατὰ ῥῥόον Ν. 255. ἀσκεθέες] ἀσκηθέες ΘΧ ΘΙ]6 6. 856 
τηδηῖι5 δηςτίαις Η. Βαϊζαγ αυ!ά θη ἀσκηθέες ἴῃ Ἐπιδίαι 11 ἰΘχάι, 56 Θ0 ἢ 
τὰ Εβ ἢ} ᾿ρϑῖιβ τηθηΐθηη. ἴεγα ἰδιήθη οϑί ]θοίίο, {γβυ! θα ΠΘΠῚΡ 
νοχ. ἀσκηθέες οἴϊαπ ἴῃ 5610]. οα|5. ΡΟΉ 5. 256. κυβερνῆταί τ᾽ κι 
βερνῆται δ᾽ Η. 258. στῆσα δ᾽ ἐν) στήσαμεν Η. ΚΝ. -Γ:0Ὁ. ἀμφιξελίσσα 
262. σφῷ] σφῶν Η. ΚΝ. ϑεὰ ν ἃ πῃ. τεσοηΐ. Η. ῳ 

μένου δὲ τὸ εἰρύσθαι. ὦ. “61:. Σκι ἢ 
πιάς] ᾿Ορεινοὺς τόπους ὑψηλούς. Β, Ὁ 
262. Ὕβρει εἴξαντες] Πεισθέντες. 

ἐστιν, ὑβρισταὶ γενόμενοι. Β. Μῷ 
σφῷ] Τῇ ἑαυτῶν ὁρμῇ καὶ ἐπιθυμίᾳ συν 
δραμόντες. ἔθος γὰρ ἣν αὐτοῖς λῃστεὶῖ 

εὐτρέπισα, ὅθεν καὶ στόλος εἴρηται. Β. 
Ο. 3 53: ̓ Ανέμῳ ἀκραέῆ ἼΑκρως πνέ- 

οντι, ὅ ἐστι ἐπιτηδείως. Β. ὦ. ἤΑκρως 
πνέοντι. καθαρῶς. α]ρ. 255. Ἄσκε- 
θέες καὶ ἄνουσοι ᾿Αντὶ τοῦ ἄπονοι καὶ ἄνευ 
κακοπαθείας. Ὁ. ᾿Ασκηθέες 5] ᾿Αβλα- 

ειν. Β. Ο. βεῖς, ὑγιεῖς. Μ]ρ. 260. ἜἜρυσθαι] Ἔν- 
: “ἢ ΕῚ ε ΄ Ξ 

ἑστῶτός ἐστιν ὡς πήγνυσθαι" παραάκει- 

Ὁ Βῖο δά. δηΐ. Ἀδοθηζί, ᾿η οΡρο]υπηΐ ἴΐ: 

“Ἑαυτῶν. οὗ “γὰρ οἵ ὀπτὶ 

ρες ἀλλ᾽ οἱ ἐν ταῖς ναυσὶν ὄντες. Ι 

ΒΌΤΤΜ. ᾿Ασκεθέες} ᾿Ασκηθέες, ἁ. υ. 



18. ΧΙΨ. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ ἘΞ. 271--τ.288. 48 

9 ἡ ἡμέων πολλοὺς μὲν ὠπέκτωνον ὀξέϊ χαλκῷ, 
ὺς, δ᾽ ἄγαγον ζωοὺς, σφίσιν ἐργάζεσθαι ἀνάγκη. 

ὑτὰρ ἐμοὶ Ζεὺς αὐτὸς ἐνὶ φρεσὶ τοῦτο νόημα 
οίησ᾽" ὡς ὄφελον θανέειν, καὶ πότμον ἐπισπεῖν 

ὑτοῦ ἐν Αἰγύπτῳ: ἔτι γάρ γύ με πήμ ὑπέδεκτο" 275 

ὑτίκ᾽ ἀπὸ κρατὺς κυνέην εὔτυκτον ἔθηκω, 
αὶ σάκος ὥμοιῖν" δόρυ δ᾽ ἔχβαλον ἔ ἔκτοσε χειρός" 
ὑτὰρ ἐγὼ βασιλῆος ἐναντίον ἤλυθον ἵ ἵππων, 

αὶ κύσω γούναθ᾽ ἐλών᾽ ὁ δ᾽ ἐρύσωτο, καί μ᾽ ἐλέησεν᾽ 
δίφρον δέ μ ἐσώς ἄγεν οἴκαδε ϑακρυχέοντα. 28ο 

μέν μοι μώλα πολλοὶ ἐπήϊσσον μελίησιν, 

Μένο. χτείναι" δὴ γὰρ κεχολώατο λίην" 

λλ᾽ ἀπὸ κεῖνος ἔρυκε" Δῶὼς δ᾽ ὠπίζετο μῆνιν 

ἡ“γίου, ὃς τε μάλιστω νεμεσσᾶτωι κωκὼ ἔργω. 
ἠω μὲν ἑπτώετες μένον αὐτόθι, πολλὰ δ᾽ ἄγειρα ,8ς 
ρήμιωτ᾽ ἀν Αἰγυπτίους ἄνδρως" δίδοσωαν γὰρ ἅπαντες. 
λλ᾽ ὅτε δὴ ὄγδοόν μοι ἐπιπλόμενον ἔτος ἤλθε, 

᾿ τότε Φοίνιξ ἡλθεν ἀνὴρ, ἀπατήλιω εἰδὼς, 

272. ἄγαγον] ἄναγον, Ἡ., (εἴ ρΙαπα [ἰΘγτ ρ΄, 441). Ν΄. 7. 0. ξεργά- 
σθαι. 27}. ἔκτοσε] ἔκτοθι Ψ.. 278. ἵππων] ἵππῳ Υ͂. 280. βοίκαδε. 
2. βιέμενοι. 4283. δ᾽ ὠπίζετο] δι’ ὀπίζετο. 284. ξέργα. 285. ἑπτά- 
ἐς. 287. βέτος. “88. βειδώς. 

!. 272. ἴλγαγον] ᾿Απέφερον ὁ. 786. Χρήματα] Γρ. κτήματα. Ηδαΐ], 
ἶρ, 273. Τοῦτο νόημα] Γρ. ὧδε 288. Δὴ τότε Φοῖνιξ ἦλθε] Πῶς πρὸς 
μα. ιηά. 56. 278. Αὐτὰρ ἐγὼ ᾿Αθηνᾶν διαλεγόμενος εὐλογεῖ τοὺς Φοίνι- 
σιλὴῆος)] Σέθος ἐβασίλευσε τότε. Β. κας δι᾽ ὧν φησι, Πύλλ᾽ ἀεκαζομένους, οὐδ᾽ 

Ὁ. Ἔς δίφρον δέ μ᾽ ἕσας ἄγεν] ᾽᾿Επι- ἤθελον ἐξαπατῆσαι (ν΄. 277.). ὧδε δὲ 

βάσας. οὐ γὰρ ἐκαθέζοντο ἐν τοῖς δί- τὸ ἐναντίον ; Ἐκεῖ μὲν προτρέπεται τὸν 
"!ς.,. Β. ᾿Αγαγὼν, Αἰολικῶς, Θ. ξένον, μὴ γενέσθαι ἀλιτόξενον, ἐνθάδε δὲ 

Αἰολικὴ, ἐς δίφρον δ᾽ ἀνέσας, ἀναγα- οἶδεν Εὔμαιον ὑπὸ Φοινίκων πεπραμένον. 

γ, Ηα]. Ἕσας καθίσας. α]ρ. ΟΩ. (δ ρ. υἱτίτηα ἰαῃέιιηι, 5]ο ; ἐπεὶ 

᾿ Ἦοο ἱπιρουίδοίπηιν ἱπαϊοῖο οϑί, Ἰουθπῖα αποαπο οΧχ ΡΟ γ θοίο σΟΥΓ ΡΠ] 6556, 
οα [υἶδδο ἀἰχουῖβ ΠΠπἃ οοἀϊοαπν Η Αγ]. νΊπάο}. 56. τ{. Ῥαϊδΐ. ἄναγον ; Ἰάχψας τοοθρὶξζ 
Ὁ] 5. Ῥοβϑὶβ [ἄπ ἢ διιβρι σαυ δ] ατα οἴϊδιη ἸΘο ΠΟΘ πὶ Δἢιι556, ἄσαγον, ἔπμπλ ΘΧ 
Ἴδη 1110 ἀπέφερον, ἴὰπὶ 60 αἰιοα ἰὰπὶ 50]]6 Π}}}}5 οϑῦ ΤΟΥ πη υ ΑἸΤΑΤῸΝ οἵ ΑΓΑΓῸΝ 
Ἰηπίαῖο. ΒΟΤΊΜ. 
᾿ Ἐχ οὐγοιο παίὰ ν᾽ ἀοίαν ἰδοο ποίαϊα : ποῆσο ἀθ αἰαϊθοίο μος οορτίαπάμππι θὰ ἐδ 
ἴα ἰοοίΐοιο οἃ, αιιαι τοῦ βοαιθηβ ποία οχ οαἀϊθοηο αϊοΐα ΞΟ] ἴοδ, βιοας ΘΙ ΘΟ τῖκ 
ι Ανροϊϊοα ταὶς οἵ αἴ. Ἐδπάδπηι Ἰηὔνα δὰ 331. οἶταί ᾿ἴὰ, οἱ Αἰολεῖς, ΑἀάΘ6 Β0ΒΟΪ. σ΄, 
Κ ΠῚ ἀἰοϊταν ἡ Αἰολίς. ΒΌΤΤΜ. 

σ.2 
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Τρώκτης, ὃς δὴ πολλὰ κάκ ἀνθρώποισιν ἐώργει" 
ὃς μ ἄγε παρπεπιθὼν ἡ ἡσιν φρεσὶν, ὄφρ᾽ ἱκόμεσθα 

Φοινίκην, ὅθι τουγε δόμοι καὶ κτήματ᾽ ἔκειτο. 

ἔνθα παρ αὐτῷ μεῖνα τελεσφόρον εἰς ἐνιαυτόν" 
ἀλλ᾽ ὅτε δὴ μῆνές ̓ " καὶ ἡμέραι εξετελεῦντο, 

ὡψ, περιτελλομένου, ἔτεος, καὶ ἐπήλυθον ὥροι!, ᾿Ν 

ἐς Λιβύην μ᾽ ἐπὶ γηὸς εέσσατο ποντοπόροιο, 

ψεύδεα βουλεύσας, ἵ ίνῳ οἱ σὺν φόρτον ἄγοιμι' 
κεῖθι δέ μ᾽ ὡς περάσειε, καὶ ἄσπετον ὦνον ἄροιτο. 

τῷ ἑπόμην ἐπὶ γηὸς, ὀϊόμενός περ; ἀνάγκη. 

ῆ δ᾽ ἔθεεν Βορέη ἀνέμῳ ἀκραέΐ, κώλῷ, 

μέσσον ὑπερ Κρήτης" Ζεὺς δὲ Ὁ» μήδετ᾽ ὄλεθρον. 

᾿Αλλ᾽ ὅτε δὴ Κρήτην μὲν ἐλείπομεν, οὐδέ τις ἄλλη 

φαίνετο γαιάων, ὠλλ᾽ οὐρονὸς ἠδὲ θβάλασσω, 

δὴ τότε κυονέην νεφέλην ἔστησε Κρονίων 
γηὸς ὕπερ γλαφυρής" ἤχλυσε δὲ πόντος ὑπ᾽ αὐτῆς. 

Ζεὺς δ᾽ ἄμυδὶις βρόντησε, καὶ ἔμβαλε γηὶ κεραυνόν' 

ή δ᾽ ἐλελίχθη πᾶσα, Διὸς πληγέϊσα κεραυνῷ, 

ἐν δὲ θεείου πλῆτο" πέσον δ᾽ ἐκ γηὸς ὥπαντες. 

οἱ δὲ κορώνησιν ἴκελοι περὶ νήω μέλαιναν 

280. ἀνθρώποισιν ἐώργει 51η6 011 νατ]οίαΐο Η. 
Ψιά. Τάαννα5. Μ. Ὁ. ρΡ. 328. 

τελλομενου) περιτελλομένου Ἡ. 
σφισι Εἴ γὰρ βιιρεγ δέ Η. σφισι ὟΥ. 

ὨΪΏ1] οχίσισο. 
ι, 507. σ, ΒΡ τὰ ΔΒΡΘΙ ΠῚ [ΘΗ]8. 
ῬΟΗΒΞ5. 10. κεραυνόν] κεραυνῶ͵ Ἡ. 

208. Είκελοι. 

ἤδει καὶ τὸν Ἑ. υ. ᾧ. π.) 280. Τρώκ- 
της] Πανοῦργος, ἀπατεών. αὶ, Φι,- 
λοκερδὴς, ἄπληστος. Β. Ο. 
πεπιθών] ᾿Οξυτόνως ἡ μετοχὴ, δευτέρου 
γὰρ ἀορίστου. τὸ ἑξῆς, πείσας παρήγαγε 
ταῖς ἑαυτοῦ φρεσί. Β. ῷΦ. 204. Ἔπ- 

ἤλυθον ὥραι Ἢ ἐπὶ ἀντὶ τῆς παρά. πα- 
ρῆλθον οἱ καιροὶ, ὅ ἐστιν αἷ τροπαί. Β. 
ῷ. ΗΔ]. 295. Ἐς Λιβύην Τὸ ἑξῆς 

“«.7ὔ - 

ψευδέα βουλεύσας ἐπὶ νηός μ᾽ ἐέσσατο 

τ Ψψιά, ποῖ, δᾶ μ΄. 417. 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Ξ. 280---208. 

200. ἧσιν] ἥσι Ἡ. 10. ἔῆσιν. 204. περι, 

10. βέτεο. 206. [ο. δ80ο. δέ σφιν] ὃ 

οΡοθαΐ 6886 ἅμυβις ; 51. Οἀγ885. μ΄. .415. ἀμυ αἷς Θὗ 8, 
Ι͂η πος ΜΙ. ὦ οϑβί 6, 1, 6. μι ἀδίγαοία οδιια 

200. Παρ-᾿ 

Ε18Β. ΧΙν. 

ΩΣ 

30ς 

9 

10. ἀνθρώπους ἐξεβόργει, 

405. ἄμυδις] ἅμυμις (810) Η. υὑπά! 

Οὐ βϑαᾶπθ ποίδὈ}}}5 Ἰθοῖο. ΕΟΝῈ 

ποντοπόροιο ἐς Λιβύην ἵνα οἱ σὺν φόρτο 
ἄγοιμι. ᾧ. “Ριανός φησιν, ἐφέσσατε 
Ζηνόδοτος, ἐφείσατο. Ἠ αἴ]. 208. ᾿ΟἿό 
μενός περ] Ὑπονοῶν μὲν τὸ πρωχθησόμε 
νον, τῇ ἀνάγκῃ δὲ συμπλέων. ῶ, 300 
Μέσσον ὑπὲρ Κρήτης] Μεταξὺ Κρήτης κα 

Λιβύης. ἀντικρὺ γὰρ ἀλλήλων εἰσί. Β. Ω 
407. Ἔκ δὲ θεείου] Θεῖον λέγει πῦρ 
ὕλης ἀναπτόμενον θειώδει ὀνομαζομένῳ 
ΘΩ. ἘΤεσφίουτ, οὕτω τῷ ὄζει ὁ κεραυνός 

ΒΟΤΊΜ, 



“- κιν. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Ξ. 309---.-327. 48 

ὑμασιν ἐμιφορέοντο᾽ θεὸς δ᾽ ἀποωίνυτο νόστον. 

ὑτὰρ ἐμοὶ Ζεὺς αὐτὸς, ἔχοντί τερ ἄλγεα θυμῷ. 

στὸν ἀμαιμώκετον γηὸς κυαιγοπρώροιο 

, χείρεσσιν ἔθηκεν, ὅπως ἔτι πήμα φύγοιμι. 

ῳ ῥῶ περιπλεχθεὶς φερόμην ὀλοῦις ἀνέμοισιν" 

νῆμα φερόμην, δεκάτη δέ με γυκτὶ μελωΐνη 

οΐη Θεσπρωτῶν πέλωσεν μέγα κῦμα κυλίνδον. 

θα με Θεσπρωτῶν βασιλεὺς ε ἐκομίσσατο Φείδων 
ρως ἀπριάτην᾽ τοῦ γὰρ φίλος υἱὸς ἐπελθὼν 

ἴϑρῳ καὶ καμάτῳ δεδιμιημένον ἡ ἥγεν ἐς οἶκον, 

“ειρὸς ἀναστήσας, ὄφρ᾽ ἵκετο δώματα πατρός" 

μφὶ͵ δέ με χλαῖνάν τε, χιτῶνά, τε, εἵματα εἰ ἐσσεν. 

Ἔνθ Ὀδυσῆος ε “ἐγὼ πυθόμην' κέινος γὰρ ἔφασκε 
εἰγίσιαι, Ἴδε φιλῆσαι, ἰόντ᾽ ἐς πωτρίδω γαϊων' 
αἴ μοι κτήματ᾽ ἔδειξεν, ὅσα ξυνωγείρατ᾽ Ὀδυσσεὺς, 
(αλκόν τε, χρυσόν τε, πολύκμητόν τε σίδηρον. 

αί γύ κεν ες δεκάτην γενεὴν ἕτερόν Υ ἔτι βόσκοι" 
ὅσσα οἱ ἐν μεγάροις κειμήλια κεῖτο ἄνωκτος. 

ὺν δ΄ ἐς Δωδώνην φάτο βήμεναι, ὄφρω θεοῖο 

2310 

315 

420 

9295 

415. γαίῃ] ἄμῃ Υ. 417. Δρο]]οηῖιβ Ιμοχῖοο ν. ᾿Απριάτην. ὁ δὲ Κράτης 
ακῶς γράφει" ἥρως ἀπριάτης. ΡΟᾺΒ, 418. εἰς ἄγε βοῖκο. 520. εἵματα 
' κ᾿ μ μ ἫΗΡ “ 7 ΕῚ 7ὔ » 
σσεν] εἷμα ἔεσσεν ΗΠ. 10. βείμάτα βέσσεν. 323. ξυναγείρατ᾽] συναγείρωτ᾽ Ν, 

25. καί νύ κεν) καὶ νῦν. ἃ καὶ νύ κεν 5080]. πηᾶγρ. Η 426. τόσσα] 
σσά Ἡ] ὅσσα . 10. μεγάροις] μεγάροισι Ἡ. 10. ἔοι. βάνακτος. 

ν. αἴθρῳ). 5424. Πολύκμητον] Τὸν πο- 
λυδάμαστον σφύραις καὶ ἄκμονι.. Ω. 
8425. Καί νύ κεν ἐς δεκάτην «γενεήν 

δ... 411. ᾿Αμαιμάκετον)] ᾿Αντὶ τοῦ, 
ἴη5, οὗ) οὐκ ἔστι μῆκος παραβαλεῖν. 
2, Ω. 415. Γαίῃ Θεσπρωτῶν] Πόλις 
ερὶ τὰ ἔσχατα τῆς Θεσσαλίας. Ω. 
γα]ρ. 41τ6. Ἐκομίσσατο Φείδων] ᾿Αντὶ 
οὐ ἀνεκτήσατο, ἐπιμελείας ἠξίωσεν ἐλε- 
σᾶς. Β. Ω. 417. ᾿Απριάτην] Ἔπίῤ- 

μα, ὡς ἄντην, μάτην, ἀντὶ τοῦ ἀπριά- 
ὡς, ὅ ἐστι προῖκα. Β. ΟΩ, ῬᾺ]. οὐδὲ 
ρήματα, ὅ ἐδτιν ἐλεύθερον. Β,. Ω. 
Ριανὸς γράφει, ἀπριάδην. δι]. 318. 
μϑ 09] Ῥυχρότητι. αἴθρῳ ἀρσενικῶς. ὡς 

Ἐν πύλῳ ἐννεκύσουσιν (Ι. ε 407.)» 
ἰγτὶ τοῦ ἐν πύλῃ. Β. (( ἘΝ Μ. 

Γένος. ὃ δὲ νοῦς, τὰ χρήματα βόσκοι ἂν 
μέχρι δεκάτης γενεᾶς ἕτερον ἐξ ἑτέρου 
διαδεχόμενον παρὰ πατρὸς παῖδα. Β. Ω. 
2426. Ὅσσά οἵ Πᾶσαι, τόσσα, εἶχον. 
Ηδι]. 427. Τὸν δ᾽ ἐς Δωδώνην] Ποι- 
μὴν νέμων πρόβατα ἐν τοῖς τῆς. Δωδώνης 

(νυ]ρ.. Δωδῶνος) ἕλεσι τοῦ πέλας ὑφεί- 

λατο (ΜΙ οαἸο]. ὑφίστατο) νομὴν (ΒΆΓη. 
6. ποίμνην) καλλίστην, καὶ εἴρξας εἰς 
τὴν σφετέραν αὐλὴν ἐφύλασσεν. ὅθεν 
τὸν δεσπότην φασὶ ζητεῖν παρὰ τοῖς ποι» 



40 ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ ἘΞ. 4328---338, Τ18. ΧΥΝΥ 

ἐκ δρυὸς ὑψικόμοιο Δωὼς βουλὴν ἐ ἐπακούση, 

σπστως γοστήσῃ ᾿Ιθώκης ε ες πίονα δῆμον, 

ἤδη δὴν ἀπεῶν, Ἶ ἀμφαδὸν, ἥε κρυφηδόν. 

ὥμοσε δὲ πρὸς ἔμ᾽ αὐτὸν, ἀποσπένδων ε ενὶ οἴκῳ, 

νηα κατειρύσθαι, καὶ ἐπαρτέαις ἔμμεν ἑταίρους, 

οἱ δὴ μιν πέμψουσι φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν. 
7 

ὠλλ᾽ ἐμὲ πρὶν ἀπέπεμ: ε᾽ τύχησε γὰρ ἐρχομένη γηυς 

ἀνδρῶν Θεσπρωτῶν ἐς Δουλίχιον πολύπυρον. 

ἔνθ᾽ ὁγε μ’ ἠνώγει πέμψαι βασιληϊ ᾿Ακάστῳ 
ἐνδυκέως" τοῖσιν δὲ κακὴ φρεσὶν ἥνδωνε Ὡῤῥὼ 

ἀμφ᾽ ἐμοὶ, ὄφρ᾽ ἔτι πάγχν δύης ἐπὶ πήμω γενοίμην. 

428. ἐπακούσῃ] ἐπακούση, 564 ΟἸγουΠΘχαβ Δ ἀϊίιιβ. ἴῃ ὠΡΘαυμιμᾶ, οἵ αἱ 
ΒΌΡΟΥ η Η. ἐπακούσαι ΥΥ͂. 
431. ῥοίκῳ. 
με, 564 ἀλλ᾽ ἐμὲ πηᾶγρ, Η. 
ΠΥ͂Ρ. 50}Π|0]. ἑκάστω Η. 

’ Ἁ 7 , Ν ε μέσι τὰ κεκλεμμένα πρόβατα, μὴ εὑ- 
" ἩΟΤ.] - Ἁ Ν , .- δ ε 7 

ρόντω δὲ ἐρωτᾷν τὸν θεὸν τίς ἐστιν ὁ κλέ- 
, -“ Ν Ν - Ν 

ψας. τότε πρῶτον, φασὶ, τὴν δρῦν φωνὴν 
ΕἸ -Ὁἢ [2 - ΕῚ , ε ’ὔ 
ἀφεῖναι, ὅτι τῶν ἀκολουθούντων ὃ νεώτα- 

ΕἸ ͵ὕ Ν Ν , ε -“» 
τος. ἐξετάσαντα δὲ τὸ λόγιον εὑρεῖν 
παρὰ τῷ ποιμένι νεωστὶ βοσκήσαντι τῷ 

ἤ 3... ὁ γ' Ν ΄, ε ΄ 
χωρίῳ. ἀκόλουθοι δὲ λέγονται οἱ ποιμένες: 

ἦν δὲ τὸ ὕνομα Μαρδύλας (Μ 6410]. Μαν- 
δύλας) ὁ κλέψας. τοῦτον λέγεται προσ- 

Ψ -Ὁ ΕΝ “Ὁ ΒΝ ) , 
οργισθέντα τῇ δρυΐ θελῆσαι αὐτὴν ἐκκό- 
ψαι νύκτωρ. πελειάδα δὲ ἐκ τοῦ στελέ- 
χους ἀνακύψασαν ἐπιτάξαι μὴ τοῦτο 
δρᾷν. τὸν δὲ δειματωθέντα μηκέτι τοῦτο 
τολμῆσαι, μὴ θίγειν τοῦ ἱεροῦ τούτου 
δένδρου ἴ. οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ διὰ τὸ τόλ.- 
μημὰ μηνίσαι αὐτῷ τοὺς ᾿Ἀπειρώτας. 

ὅθεν καὶ λαβόντας ἘΞ, ταύτην εἰσπρά- 
. ξασθαι τῆς ἀπ᾽ αὐτοῦ ὑπομονῆς (ἐπιμονῆς 
Μϑ. Βάγη. τῆς αὐτοῦ ὑπομονῆς Ψ τ]ρ. 

ἐ 516 Ὁ. οἱ ψυ]ρ.. οα, δηΐ. 
ἱεροῦ πούτου δένδρου, γο]ϊοἸ αὨτιν Ροβί 1118 μὴ τοῦτο δρᾷν, 58115 ΡΓΟΒΡΑΘΙΠἴου. 

432. κατειρύσθαι]) κατειρῦσθαι Ν. 
330. ᾿Ακάστῳ) ἑκάστω οἷ ἃ ΒῈΡΕΓ ἑ. 

437. βάνδανε. 

420. νοστήση] νοστήση Η. νοστήσει ΥΥ͂. 

434. ἀλλ᾽ ἐμὲ] ἀλλά 

64, ἃηΐ.) τὸν μάντιν προάγει. ἢ ἱστορία. 
παρὰ τῷ Προξένῳ". Ω. Ψυρ. 4328. 
᾿Ἔπακούσῃ ᾿Δρίσταρχος. 

Ηδῖ]. Μιμά. 331. 431. ᾿Αποσπέν- 
δων}] Οὕτως ᾿Αρίσταρχος. οἱ δὲ Αἰολεῖς ", 

ἐπισπένδων. Η 1]. ΨΙηα. 1323. 

, - Ε] ͵ ͵ὔ λυ 

πρότερον πλεῦσαι ἐποίησεν. νοητέον δὲ ὅτε, 
΄ ' ὕστερον μετὰ τὸ ἀποστρέψαι τὸν ᾿δυσ- 

σέα ἐκ τῆς Δωδώνης μέλλει αὐτὸν ἐκπ΄ 
πέμψαι ὁ Φείδων μετὰ νηὸς καὶ ἀνδρῶν 
ἰδών (ἰδίων οἴη. Μίαι. ) Θ. 235. Πολύ- ' 

πυρὸν] Γρ. πολύμηλον. Η41]}, ΨΊΙΠπά. σ6. 
ΦΡἘῚ 3 3: 436. Βασιλῆϊ ᾿Ακάστῳ] Καὶ 

πῶς ἐν Ἰλιάδι Μέγητά φησιν εἶνω; βασι-. 1 

λέα Δουλιχίου ; βασιλέας οὖν τοὺς δυνάσ- 

338. Πάγχν δύης]} ἢ τας φησί. ; ,. 

Λείπει ἡ ἐξ, ἵν’ ἧ, ἐκ τῆς δύης ἐπὶ βλά-:. 

Τὰ τοοθηζῇ. αΐθιι νοῦθα μϑοο 1, λέγουσαν, μὴ θίγειν φοῦ 
ΒΌΤΤΜ. 

335 

Ι΄ 

᾿Αριστοφάνης 

ἐπακοῦσαι (516 ΡΓΟΡΘΙΒΡ. οοα. τπἴδγα.} 

; 3545 ' 
᾿Αλλ᾽ ἐμὲ πρὶν ἀπέπεμψε) ᾿Αλλὰ ἐμξὶ 

ἡ 

] 

; 

Ἷ 

τ-- 

α ὉΠ Πγἃ οἴπα 'Ρ50 νοῦ" ο σροάγει ἀοδπηύ ἴῃ ΜρᾺ10]. ῬΓΟΧΟΠΙΙΠῚ ΒΟΥ ρ51556 Ερϊγοιοα. ἢ 
σομδίαί. Οὐπι 1}}15 απ μεῖς ἄς Τ)οάομπᾶ Πα ΓΔ ἢ {1 ΘΟΙΠΡΟΙΔΕΙΙΓ μἰβίοσια ἄρ Ηργουϊα 
Δ]Ια 85 6 Οογγο δ θα α5 [ονἱ Ποάομθο ἀομπδμΐο, ΘχΧ Αροβίοϊο ἴῃ Λαρινοὶ βόες, ΒΌ ΤΊ, Μ᾿ 

χ ἙΕαϊο. Μά. ηοῖ. Δα 28οθ.{ ΒΌΤΤΜ. 
Υ ῬΟΓΞ. 6 50[0]. ἢ 411.,) [ογΓβ [ἃ οχ μου] 5. ΠΟΘΙ Ἰθιηπγαΐο, Δῆογί ἑκάστω ργΟ᾿Ακάστῳ,. 

ΒΟΌΤΊΤΜ, 
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"λλ᾽ ὅτε γαίης πολλὸν ὠπέπλω ποντοπόρος γηυς, 

εὐτίκοων δούλιον ἡ ΜΟΙ ἐμοὶ περιμηχιαινόωντο" 

κ μέν με χλαῖνάν ἘΝ χιτῶνά χ" είματ᾽ ἔδυσαν, 

ὑμφὶ δέ μΜ" ῥώκος ἄλλο κακὸν βάλον, ἠδὲ χιτῶνω, 

ὠγαλέω, τὰ καὶ αὐτὸς ἐν ὀφθαλμοῖσιν ὅ ὁρήωι. 

σπέριοι δ᾽ ᾿Ιθάκης εὐδειέλου ἐργ᾽ ἀφίκοντο" 

γθ᾽ ἐμὲ μὲν κατέδησαν εὐσσέλμῳ ἐνὶ νηὶ 

πλω ἐὐστρεφέϊ στερεῶς" αὐτοὶ δ᾽ ἀποβάντες 
σσυμένως. παρὼ θῖνα θαλάσσης δόρπον ἕλοντο. 

ὐτὰρ ἐμοὶ δεσμὸν μὲν ἀνέγνωμυψαν θεοὶ αὐτοὶ 

ηἸδίως" κεφαλῇ δὲ κατὰ ῥώκος ἀμφικωλύψας, 

στὸν ἐφόλκαιον καταβὰς, ἐπέλασσω θωλάσση 
τῆθος" ἔπειτω δὲ χερσὶ διήρεσα ἀμφοτέρησι 

ἡχόμενος, μάώλω δ᾽ ὦκα θύρηφ᾽ ἔω ἀμφὶς ἐκείνων. 

349 

345 

359 

441. μέν με] μέν γε τη. ΡΥ. ἐ Βιιρτα μέν ἢ. 8ε86. Η. ΡΟΒΒ. 19. ξείματ᾽. 

42. μοι] μιν Η. 444. βεσπέριοι. εὐδείελα ξέργ. 5406. ὅπλῳ] ὅπλωι, οἴ βιιρτα 
χοίνω Η. 448. ἀνέγναμψαν] ἀνέγναψαν, μι ἀἀἸτιι 6χ τοορη8. Η, ΡΟ. 
51. διήρεσα] διήρεσσ᾽ ἡ. 452. θύρῃφ᾽ θύρηθ᾽, αιιοα ρῥΙθΘηα θύρηθεν ΒοΥ 11 
6Π0]. τηᾶγρ. Η. θύρηθ᾽ ἔα ἈΡΟΙ]]οηϊι5. θύρηθ᾽ ἔα ἴῃ Ἡδγοθο οοΥτρ θη 
ΤῸ θύρηθεν τα ἀπ! ἀββθηΐ αυϊάθιη νἱτὶ ἀοοί!, 5ὶ πηθ 1586 ηΐ, ΖαΟμοαο α οἵ 
ΡΘΥΠλ ΑΙ μοβϑιηῖ, (ἀθηθγα 5. δῦ γορι]α, αὖ ᾿ηθα Βαργὰ ΠἸΠτΘγαιη, 51 θὰ 
ἴογα 810 σοῃβΟΏΔη8, βρη Ποαΐ ἃ, 51 νΟ Δ}18, ν. ἐστὶ 6. θ΄. ΡΓῸ ἐστιν οἵ πραι- 
ὕνται ΡΙῸ παραιροῦνται. ὅϑ'6(, οἴχπὶ ατιδ γοσα 85 σοηουγγηΐ, Πα} τορι] 
ΟΠη Πα] υδπι ΟὈ]᾿ν βου ηΐα ΠΥ], αὖ [ΟΠ] τ 8. ἈΙΊΘΓ ρΡοϊιθυ θύρηθε Ρ᾿γῸ 
ύρηθεα ἀγα, αἰζου ῬγῸ θύρηθεν ἀοοίροτθ. Ἐπιβίαί ἶι5. δὰ Οἀ. α΄. Ρ. 1406, 
8-:-:41, 40. καὶ πάμα πρᾳότερος ἔγωγε μολόχης. ΜΟΧχ ἰδία πάμα δάθο 50}}1- 
ἴζοβ Βαθυ Θαϊΐογθϑ, αὖ ἀϑίθυ βου Δρροβιιθυϊηῖ. Νοξιιπὶ ϑϑί τοῦ μ οἵ 
ὧν λι ἀιιοῖιι8. 6556 51Π}}}}Ππη08. - Οἴμπὶ ἸρΊταγ ῬΥΪοΥ ΠΙΡΥΆΥ 5. ΒΟΥ ρβἰββο πά- 
τ (1. 6. πάλιν) αἰίογ Ἰορεθαΐ πάμ εἴ βου θοαὶ πάμα. ΡΟΙΒ, θύρηθ᾽ ὙΥ. 

ἣν ἔλθοιμι, ἢ ἐπὶ ταῖς συμβεβηκυίαις 
Ἱμωρίαις ἄλλην βλάβην ὑπομείναιμι. 

}, οἵ ροβίου. Ὄχρ]ῖο. Ψ ας. ᾽Ἄριστο- 
άνης, δύη ἐπὶ πῆμα γένηται. Ἠατ]. 
43. ’Ριανὸς, ῥωγαλέον. Ἠ α΄]. 448. 
σμὸν ἀνέγναμψαν μὲ ᾿Ανέλυσαν. τῇ 
ὰρ συνδέσει κεκαμμένα ἦσαν τὰ σχοι- 
ία. Β΄... 440. ᾿Αριστοφάνης, κεφαλήνδε. 
ἴα]. 450. Ξεστὸν ἐφόλκαιον] Τὸ 

Ὁ Ῥου8. ἴῃ ΒΟΠΟ]1ο ΗΓ]. (δὰ ἴος ποβίτο 8) ἀἰβουίο ἀνέγνα ψαν 6586 αἷζ, 
ΒΟΌΤΊΥΜ. Ἃ Βὶς ῬᾺ], ατιοαιο ἴῃ τοχί, οἵ ἴῃ 50110]. 

ἐπακολουθοὺν τῇ μεγάλη νηΐ σανδάλιον, 
᾿ “. ΣΣ “ Δἰἷ ν Ν 7 παρὰ τὸ ἐφέλκεσθαι τῇ νηΐ. ἢ τὸ πηδά- 

λιον. Β. ᾿Εφόλκιον 8] Πηδάλιον, ἀπὸ 
τοῦ ἐφέλκυσθαι τὴν ναῦν, ἢ ἐφέλκεσθαι 
ὑπὸ τῆς νεώς. ιἱσ. 452. Θύρῃφ᾽ 

Τὸ πλῆρες" μάλα φησὶ μετὰ τὸ πλοῦν 
(516) ἐγενόμην ἔξωθεν τῆς θαλάσσης. ὃ 

" " Λ δ ὦ “ 
γὰρ θύρηθεν σημαίνει τὸ ἔξωθεν. ὅπερ 
θύρηθεν ᾿Αττικοὶ θύρῃσι (θύρηφι ΘὩι. 

ΒΌΤΤΜ, 

- 



4 ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ ἘΞ. 353-375. 1.18. ΧΙΥ. 

ἔνθ᾽ ἀναβὰς, ὅθε τε δρίος ἥν πολυανθέος ὕλης, 

κείμην πεπτηώς" οἱ δὲ μεγάλα, στενώχοντες 
᾿φοίτων᾽ ὠλλ᾽ οὐ γάρ σφιν ἐφαίνετο κέρδιον εἶ εἰνωι 355. 

μαΐεσθαι προτέρω, τοὶ μὲν πάλιν αὖτις ἔβαινον 
νηὸς ἔπι γλαφυρής" εμὲ δ᾽ ἔκρυψαν θεοὶ αὐτοὶ | 

ῥηϊδίως, καί με σταθμῷ ἐπέλασσαν ἄγοντες ' 

ἀνδρὸς ἐ ἐπισταμένου" ἔτι γάρ νύ μοι αἴσω βιῶναι. β 
Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφης, Εὔμωιε συβώτα" 

οὐ ὦ δειλὲ ξείνων, ή μοι μάλα θυμὸν ὅ ορινῶς, 

ταῦτω ἕκώστα, λέγων, ὅσω δὴ πάβες, ηδ᾽ ὁ ὅσ᾽ ἀλήθης. ' 

ἀλλὰ τάδ᾽ οὐ κατὼ κόσμον ὀΐομαι, οὐδέ μ8 πείσεις, 

εἰπὼν ἀμφ᾽ Ὀδυσηΐ τί σε χρὴ τοῖον ἐόντῶ ἡ 

μωψιδίως, ψεύδεσθαι : ἢ ἔγω δ᾽ εὖ οἴδω καὶ αὐτὸς 

νόστον ἐμοῖο ἄνακτος, ὅτ᾽ ἤχθετο πᾶσι θεοῖσι Ϊ 

πάγχυ μάλ᾽, ὅττι μιν οὔτι μετὰ Τρώεσσι δώμασσαν, 

Ἴε φίλων ἐν χερσὶν, ἐπεὶ πόλεμον τολύπευσε. : 

τῷ κέν οἱ τύμβον μὲν ἐποίησαν Παναχιμοὶ, ' 

ἠδέ κε καὶ ῳ παιδὶ μέγα κλέος ἤρωτ' ὀπίσσω" 

γὺν δέ ῥείν. ἀκλειῶς ᾿Αρπυιαι ἀνηρείψναντο. ᾿,ἢ 

αὐτὰρ ἐγὼ σαρ ὕεσσιν ὁ ὠπότροπος" οὐδὲ πόλινδε | 

ἔρχρμωι, εἰ μή πού τι περίφρων Πηνελόπειω ' 

ἐλθέμεν ὁ ὀτρύνησιν, ὁτ᾽ ἀγγελίη ποθὲν ἔλθη. 

ἀλλ᾽ οἱ μὲν τὰ ἕκαστα παρήμενοι ἐξερέουσιν, 

353. δρίος, Βα ν ΒΙ1|Ρ6Υ ἐ 354: μεγάλα] μάλα Ἡ. 3 5 5: ἐφαίνετο. 

ἐφαίνετο (51:.) Η. τ αὖτις} αὖθις Η. Υ. 461. ἀ] ὦ Ἡ. ἀ νὴ 
462. βέκαστα. 463. τάδ᾽ τάγ᾽ Η. 464. ξειπών. 465. κῖδαι. 
466. βάνακτος. 360. ἔοι. ΠΠαναχαιβοί. )Ό, Ἦν, 474. ἔλθῃ]. 
ἔλθη Η. ἔλθοι Ν. ὟΥ. 2475. βέκαστα. 

Μαὶ.) λέγουσι. Ο. θεαιθ βοάθμι καὶ ἄθλιε πλέον τῶν ἄλλων ξένων. 5468.: 

ἴη Ηδ1]. βοβοο Ἰἰοαυϊιγ ῬΟῊΒ. 
Θύρηφι] Ἔξω εἴσμενος.  αἱρ. Ῥτο 60 
Βάγηθ8. ΤΓροϑυῖῦ ἔξω ἀγόμενος, ἰΐὰ 
ΔΡουΐθ ρυθδυγα βου θη 5 ΜΙ5. βύθτη. 
353. Δρίος] Σύνδενδρον χωρίον, δρυώδης 
καὶ σύσκιος τόπος. Ω, 46ι. ἐδῶ 

Τὴ δ]ΐθγο πηδυρίηῖβ ἰοοο: ὦ δειλέ. 
τὸ ἀ θαυμαστικόν. ΗΔ]. οἵ ΜΙηα. 
133. 4ἱ δάάϊξ : ἀντὶ τοῦ, τί ὦ δειλὲ 

Τολύπευσεν] Μετὰ κακοπαθείας ̓ ἤνυσεν. 

0. 
Τρωσὶν ἐκεῖνος ἀπέθανεν, ἐποίησαν ὧν αὐὖ- 

τῷ καὶ τύμβον οἱ Ἕλληνες. Ο, 372- 
᾿Απότροπος] Κεχωρισμένος.. ἄπωθεν τῆς 
πόλεως σὺν τοῖς ἐμοῖς τέκνοις τετρωμ.- 
μένος. Β. Ο. 
οἱ μὲν ἐν τῇ πόλει διατρίβοντες ζητοῦσι 

"“, ἤ - 

περὶ τοῦ ᾽Οδυσσέως, καὶ ὅσοι λυποῦνται, 

369. Τῷ κέν οἱ τύμβον] Εἰ γὰρ ἐν, 

375. Ἐξερέουσιν] ᾿Αλλ᾽ 
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μὲν. οἱ ἄχνυντωι δὴν οἰχομένοιο ἄνωκτος, 

δ᾽ οἱ “χαίρουσιν βίοτον νήποινον ἔδοντες. 

ἰλλ᾽ ἐμοὶ οὐ φίλον ἐστὶ ̓μεταλλήσαι, καὶ ἔρεσθαι, 

ξ οὗ δὴ μ᾽ Αἰτωλὸς ἀνὴρ ἐξήπαφε μύθῳ, 

ς τ ἄνδρα κτείνας, πολλὴν ἐπὶ γαίαν ἀληθὼς; 480 

λυθ᾽ ἐ ἐμὸν πρὸς σταθμόν ἐγὼ δέ μιν ἀμφαγάπαζεον. 

ῥη δέ ἐν ἐν Κρήτεσσι παρ Ἰδομενηϊ ἰδέσθαι ἡ 

Ἴας ἀκειόμενον, τάς οἱ ξυνέαξαν ἄελλαι" 
(αἱ φάτ᾽ ἐλεύσεσθαι, ἢ ἢ ἐς θέρος, ἢ ἤ ἐς ὀπώρην, 

γολλὰ χρήματ᾽ ἄγοντω, σὺν ἀντιθέοις ὁ ἑτάροισι. 485 

αὶ σὺ, γέρον πολυπενβὲς, ἐπεί σέ βίοι ἤγαγε δαίμων, 

εἥτε, τί μοι ψεύδεσσι χαρίζεο, μήτε τι βέλγε" 
ὐ γὰρ τοὔνεκ, ἐγώ σ᾽ οἰδίρυύμι οὐδὲ φιλήσω, 

λλὰ Δία ξένιον δείσας, αὐτόν τ᾽ ἐλεήσας. 
Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς" 300 

“μάλα τίς τοι θυμὸς ἐ ἐνὶ στήθεσσιν ἄ ὥπίστος, 

ἱόν σ᾽ οὐδ᾽ ὀμόσας περ ἐπήγαγον, οὐδέ σε πείθω. 

λλ᾽ ἄγε γὺν ῥήτρην ποιησόμεθ᾽" αὐτὰρ ὄπισθεν 

μάρτυροι ἀμφοτέροισι θεοὶ, τοὶ Ὄλυμπον ἔχουσιν" 

ἰ μέν κεν νοστήση ἄναξ τεὸς ἐς τόδε δώμω, 305 
σσας μὲ χλαῖνάν τε, χιτῶνώ τε, είμαώτω, πέμψαι 

4.76. ξάνακτο. 480. ὅς τ᾽] ὅς ῥ᾽ ΗΟῸ Υ͂. 381. ἤλυθ᾽ ἐμὸν πρὸς σταθμόν] 
λθεν ἐμὰ πρὸς δώματ᾽ 51η6 ναγῖα ἰδοίίοηθ Η. ἥἤλυθ᾽ ἐμὰ πρὸς δώματ᾽ ὙΥ. 
82. ξιδέσθαι. 483. ἀκειόμενον ὈΥΪΠΊΟ, τι ν] ἀδίι, 564 Βέδτϊ πὶ πηιζανῖ ἴῃ 
κειάμενον Ἡ. ῬΟΗΒ, 10. ἔοι συνέβαξαν. 487. μήτε τῇ μήτι τέ Υ. 
88. αἰδέσσομα,] αἰδήσομαι ογαΐ, 564 πιιης αἰδέσσομαι, Πος 5ο] τη} ἴῃ πηᾶγρ'. Η. 
80. ἐλεήσας] ἐλεαίρων Ἡ. Ν. ΥΥ. 801. τοι] σοι. 203. ὄπισθεν] 
τισθε Ἡ. 204. τοὶ οἵ οἱ ΒΈΡΓαβοΥ, Η. 2305. νοστήσῃ κε Εάναξ. 

οὔ. με] μὲν, ΒιιργΆβου. ἐνδύσας με Η. 10. βέσσας. βείματα. 

πελθόντος αὐτοῦ καὶ ὅσοι χαίρουσιν, οἱ (Ἐ. ἰατρείας). Β. ΩΦ. 484. ᾿πώρην 
ἐν ὡς ἐπιθυμοῦντες μαθεῖν εἰ ζῇ, οἱ δὲ Νῦν τὸ μετόπωρον. Ὗ α]σ. 480. Λείπει 

; ἀπέθανεν ὡς χαίροντες ἐπὶ τούτῳ. Β. τὸ, ξενίσω. ΝΙπά. 133. 302. Οἷον] 
). 481. ᾿Εμὰ πρὸς δώματ᾽ Γράφεται ᾿Αντὶ τοῦ, οἷος οὐδὲ ὀμόσας ἐφελκυσάμην 
χὶ, ἐμὸν πρὸς σταθμόν. Β. 483. σε εἰς πειθώ. Β. 303. ᾿Αλλ᾽ ἄγε δὴ ῥή- 
ἱκειόμενον)] Θεραπεύοντα, ἀνορθοῦντα, τρην] Τὴν ἐπὶ ῥητοῖς καὶ ὁμολογουμένοις 
λοκαλούμενον (ΒΒ. -οὔντα). τινὲς δὲ πράγμασι συνθήκην. αν. Ω. Ὕπερθεν 
ίπτοντα, καὶ ἀκεστρίας τὰς ῥαπηγυίαςξὉ ἰοχί. Γρ. ὄπισθεν. ΝἸη4.133. 396. Πέμ- 

ν᾽ δον, ῥαπσρίας : εἰδὶ ῥαπητρίας οἴϊληι ἑογίο ἀϊοοθαμὲ τοοοπίίοτοβ. ΒΌΤΊΤΜ. 

ΕΥ̓ΟΣΙ,. 11. Η 
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Β ᾿ς .« ΄ 9 “ὍὋ ͵ 

Δουλίχιόνδ' ἰένωι, ὅθι μοι φίλον. ἔσγλετο θυμῳ" ᾿ 

εἰ δέ κε μὴ ἔλθησιν ἄναξ τεὸς, ὡς ἀγορεύω, 

δμῶας ἐ ἐπισσεύας, βαλέειν μεγάλης κατὰ πέτρης, 
ὄφρα καὶ ἄλλος πτωχὸς ἀλεύεται ἡπεροπεύειν. 

Τὸν δ ἀπαμειβόμενος προσεφώνεε δῖος ὑφορβός" 
ξεῖν. » οὕτω γάρ κέν ἊΨ εὐκλείη τ ἀρετή τε 

εἴη ἐπ᾿ ἀνθρώπους ἃ ἀμῶ, τ᾽ αὐτίκω, καὶ μετέπειτα, ι Ἵ 

ὅς σ᾽ ἐπεὶ ἐς κλισίην ἄγαγον, καὶ ξείνια δώκω, 
αὖτις δὲ κτείναιμωι; φίλον δ᾽ ἀπὸ θυμὸν ἑλοίμην" 

πρόφρων δή κεν ἐπειτῶ Δίω Κρονίωνω λιτοίμην. 

νῦν δ᾽ ἃ ὥρη δόρποιο' τάχιστά μοι ἔνδον ὁ ετοζιροι 

εἶεν, Ἵν᾿ εν κλισίῃ λαρὸν τετυκοίμεθα δόρπον. 

Ἃς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ὠγόρευον. 

ἀγχίμολον δὲ σύες τε καὶ ἀνέρες ἦλθον ὑφορβοί: 
τῶς μὲν ἄρα ἔρξαν κατῶ ἤθεα κοιμηθηναι" 

κλαγγὴ δ᾽ ἄσπετος ὦρτο συῶν αὐλιζομενάων. 

αὐτὰρ ὁ οἷς ἑτάροισιν ἐκέκλετο δῖος ὑφορβός" 

.,398. βάναξ. 401. δῖβος. 402. μοι] μϑι Ν. 
νάιμι Ἡ. 406. δή κεν ἔπειτα] κεν δ᾽ ἤπειτα Η. 
μην Ἡ. 408. δόρπον Θἴ βιιρτὰ δεῖπνον Η. 
4123. βοῖς. δῖξος. 

ψαι ᾿Αντὶ τοῦ πέμψον. Β, 4307. 
Δουλίχιον] Πόλις τῆς Κεφαληνίας. νυ !ρ. 

Εἰς Κεφαλὴν (αν). Ψιπά, ςο. 2308. 
Εἰ δὲ καὶ ᾿κὴ ἔλθῃσιν ἄναξ] Ἐἰ δὲ μὴ 
ἔλθοι ὁ σὸς ἄναξ ἤτοι ὃ ᾿Οδυσσεὺς ὡς 
ἀγορεύω, τοὺς σοὺς δμῶας καὶ δούλους 
ἐπισπεύσας 5 αὐτοῖς καὶ κελεύσας βα- 
λέειν ἐπὶ πέτρας ἐμὲ θέλησον ἤτοι κα- 
τακρημνίσαι, ὅπως καὶ ἄλλος πτωχὸς 
φυλάσσηται μὴ τὰ ψευδὴ λέγειν τοῖς 
ὑπερέχουσιν. Θ. 409. Ἐπισσεύσας 
(819)] ᾿Αντὶ ἐπίσσευον (510), 
ἐπίταξον. Β. ᾿Ἐπισσεύας] Κελεύσας, 

ἐφορμήσας. ἵυαϊρ. ΡΟΗΒ. ἀ6 Ηδεη]. 
ΥΘίδυΘἢΒ : “" ἐπισσεύας τηλΓρ'." 402. 
Εὐκλε}) Ἑἰρωνικῶς. Ὁ. 406. Λι- 

τοῦ 

“ ΝΙΠπηΐ5 Ἰα τῖοα Πἀ65 ἴῃ Ηἷ8 ΤΠ Γογάγιιπι ἀρ οἶθι5 οχβουϊρίονιβ Μραϊο] πθηβῖβ, ΘΕ 
τη ἶδ ρᾶγνα ἴῃ οοαᾷ, αἰ Πογθηεῖα Ἰπίου σσ οἵ σσ', ααδτα τπιὖ γΟΥᾶτ ΠᾶΠΟ 6856 Ἰοσεοπῖϑ νυ 

τἰοίαίθμι ΡΥῸ σογίο οὐθάοτο ροββδῖα. ΒΌΤΤΜ. 

405. κτείναιμι] μὰ 
10. λιτοίμην] ἀΛῊΝ 

41:τ. βέρξαν. Ρήθεο 

π 

τοίμην] ἹἹκετεύσαιμι. αϊρ. ῬΟΒΕῈ 
οχΧ Ηδι]. ““᾿πίθυρι. ἁμαρτήσαιμ᾽ 
“ 564. 50Π0]. τηδγρ'. λιτοίμην ΟΣ 
τρί, οἰ. πῆρε Αὐθαιρέτως καὶ ἐκ 

ἁμάρτοιμι εἰς τὸ θεῖον. ἢ μετ᾽ εἰρω 
φήσὶ λιτανεύσαιμι ἂν καὶ εὐξαίμην τ 
(Β. τότε) εὐπροσώπως τὸν Δία ἐάν « 
ἀδικήσω. Β. ὦ. 4ιο. ᾿Αγχί 

Τοπικὸν ἐπίῤῥημα ἢ χρονικὸν ὡς ΧΝ 
χοῦ ΒΒ, «11: Ἔρξα»} Συνέκλεισα 
κατέκλεισαν. Ψιλωτέον δὲ τὸ ἔρξι 
ἀντὶ τοῦ κατέκλεισαν. τὸ γὰρ ὃ 
μενον ἀντὶ τοῦ ἔθυσαν. ἐἔτυμολ 
δὲ τὸ ἔρξαν ἀντὶ τοῦ ἔκλεισαν ἀπὸ 

εἴργω τὸ κωλύω, τὸ δὲ ἕρξαν ἀντὶ 
ἔθυσαν ἀπὸ τοῦ ἕρδω τὸ θύω. Β. ἡ 

ἰΑδῃ 



.18Β. ΧΙΨΝ. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Ξ. 414-431. δ1 

Αξεθ᾽ ὑῶν τὸν ἄριστον, ἵγώ ξείνω ἱερεύσω 
ἡλεδωπῷ" πρὸς δ᾽ αὐτοὶ ὀνησόμεθ᾽, οἵπερ ὀϊζὺν 

»᾿»"5 
415 

ὴν ἔ ἔχομεν, πάσχοντες ὑῶν ἕνεκ᾽ ἀργιοδόντων᾽" 
ἔλλοι δ᾽ ἡ ἡμέτερον κάματον γήποινον ἔδουσιν. 

Ἃς ἄρω φωνήσας κέασε ξύλω νηλέϊ χαλκῷ" 
' Γ ὗν εἰσηγον μάλα πίονα πενταέτηρον" 

ἐν ἔπειτ᾽ ἔστησων ἐπ᾽ ἐσχάρῃ" οὐδὲ συβώτης 420 

ἡ: ἄρ᾽ ἀθανάτων, φρεσὶ γὰρ κέχρητ᾽ ἀγαθῆσιν, 
λλ᾽ ὅγ᾽ ἀπαρχόμενος κεφαλῆς τρίχας ἐν πυρὶ βάλλεν 
ργιόδοντος ὑὲ ὑὸς, καὶ ἐπεύχετο πᾶσι θεοῖσι, 
σστήησῶι Ὀδυσηα πολύφρονα ὅνδε δόμονδε. 

όψε δ᾽ ἀνασχόμενος σχίς δρυὸς, ἣ ἣν λίπε κείων" 425 
ὃν δ᾽ ἔλιπε ψυχή; τοὶ δ᾽ ἐσφαξάν τε καὶ εὑσων᾽ 

ἧψα δέ μὲν διέχευαν' ὁ δ᾽ ὠμοθετεῖτο συβώτης, 
ἄντοθεν ὦ ἀρχόμενος μελέων, ἐς πίονα δημόν' 

αἱ τὰ μὲν ἐν πυρὶ βάλλε, παλύνας ὠλφίτου ἀκτῇ, 

ἰστυλλόν τ᾽ ἄρω τἄλλα, καὶ ἀμφ᾽ ὀβελόϊσιν ἔ ἐπειρῶν, 4390 
πτησάν τε περιφραδέως, ε ἐρύσαντό τε πάντα" 

410. πενταβέτηρον. 4424. βόνδε. 
σαντο. 

15. ᾿Οἱζύν] ᾿Οἱζὺς ἐστὶν (80. Οἱ 
γτὶν) ἐπίῤῥημα σχετλιαστικὸν καὶ ση- 
αἶνει τὴν κακοπάθειαν. καὶ ἐξ αὐτοῦ 
νεται ῥῆμα οἴζω καὶ κατὰ διάλυσιν 

; καὶ πλεονασμῷ τοῦ υ ὀϊζύω, καὶ ἐξ 
ὑτοῦ ὀϊζύς. ὦ. 417. Νήποινον] ᾿Αν- 
«ποδίστως, ὑπὲρ οὗ ποίνην οὐδεὶς εἰσ- 
βάσσεται. Β. 425. Ἣν λίπε κείων] 
Ἀπὸ τοῦ καίω (50Υ. κείω) τοῦ δημαίνῶ- 
ῷ τὸ κλῶ. κλῶν γὰρ τὰ ξύλα ταύτην 

σε τὴν σχίζαν ὡς ἐπιτηδείαν εἰς τὸ 
ρούειν τὰ ἱερεῖα. ἢ κείων ἀντὶ τοῦ 
αἴων, ἔνθεν καὶ τὸ, Κῆα μὲν (80Υ. κῃά- 
ἐγ!) πυρὰ πολλά (Ι. (. 234.}). καίων 
ἦν τὰ ἄλλα ξύλα ταύτην κατέλιπεν καὶ 
ἠκ ἐνέκαυσεν, ὡς ἐπιτηδείαν πρὸς τὸ 

ὕπτειν τὰ ἱερὰ τῆς σφαγῆς. Β. Ο. 
αὶ σχίζων, ἢ καίων. δ υἱ]ρ. 427. 
ἅψα δέ μιν διέχευαν) Ἐἰ κατέτεμε, 
ὥς πάλιν ἐμίστυλλον; ἀλλὰ τὸ μὲν 

430. ἔπειραν) ἔπειρον Η. 431. ἔε- 

διέχευαν, ἐμέλισαν" τὸ δὲ μίστυλλον εἰς 
μικρὰ τὰ κρέατα ἔνεμον. τινὲς δὲ τὸ 
διέχευαν, εἰς τὸ πλάτος διέθηκαν. Β, Ω. 
Ὦμοθετεῖτο] Οὐχ, ὡς τινὲς δὲ (46], δὲ), 
τὴν ὠμοπλάτην τοῖς θεοῖς ἐπετίθει, ἀλλὰ 

πάντοθεν ἀρχόμενος. Β. Ω. ᾿Ωμῶν ὄν- 
τῶν τῶν κρεῶν ἀπήρχετο τοῖς θεοῖς. 
Ψυὶρ. 428. Πάντοθεν ἄρχομενος] 
᾿Αρίσταρχος, πάντων, αἱ δὲ εἰκαιότεραι, 

πάντοθεν. ΗΑ]. 420. Παλύνας] Κα- 
ταπάσας αὐτά. οἱ δὲ, μάζας ποιήσας 

καὶ συμπλάσας αὐτὰ τῷ ἀλεύρῳ, καὶ 
καταπάσας αὐτὰ τῷ δώρῳ (ἢ. 6. τῇ 
ἀκτῇ) ἤτοι τῷ σίτῳ ἵνα καὶ ἐκ τοῦ ἄρ- 
του ἀπάρχωνται. Β. . ᾿Επιπάσας, 
ἵνα καὶ τοῦ ἄρτου ἀπάρχωνται. ἢ ὅτι 
πρὸ τῆς τοῦ λιβανωτοῦ εὑρέσεως ἀλφιτοῖς 
πρὸς τὸ θυμιᾷν ἐκέχρηντο. εἰς μνήμην 
οὖν τῆς παλαίας διαίτης καὶ οἱ μεταγε- 

νέστεροι ἄλφιτα ἐθυμίων μετὰ τῶν 

Η 2 



δῷ 

᾽ ᾽ ἰὸ »Ἥ ᾽ ἂβ 

βάλλον δ᾽ εἰν ἐλεοῖσιν ἀολλέα" 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Ἐ. 432-,-451. 1118. ΧΙΥ͂,.. 

ἀν δὲ συβώτης 

ἵστατο δαιτρεύσων" πέρι γὰρ φρεσὶν αἰσιμώ Ἠδὴ" 

καὶ τῷ μὲν ἕπτωχα πάντα διεμοιρῶτο δαΐ. ων" 

τὴν μὲν ἴαν Νύμφησι. καὶ Ἑρμῆ, Μαιάδος υἱ υἱέ, 

θηκεν ἐπευξάμενος, τὰς δ᾽ ἄλλας γέϊμεν ἑκώστῳ 

435 

νώτοισιν δ᾽ Ὀδυσηω δηηνεκέεσσι γέρωιρεν 

ἀργιόδοντος ὑ ὑός" κύδαινε δὲ θυμὸν ὦ ὠνώκτος. 

καί μη" φωνήσας προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς" 

Αἱθ οὕτως, Εὔμαιε, φίλος Δὼ πατρὶ γένοιο, 4409. 
ὡς ἐμοὶ, ὅττι με τοῖον εόντ᾽ ἀγαθοῖσι γεραίρεις. 

Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφης, Εὔμωιε συβῶτα: 

ἐσθιε, δαιμόνιε ξείνων, καὶ τέρπεο τοῖσ Ἑ, 
ὅἷα πάρεστι" θεὸς δὲ τὸ μὲν δώσει, τὸ δ᾽ ἐ ἐάσει, 
ὁ, ττι κεν ῷ θυμῷ ἐθέλει, δύνατωι γὰρ ἅπαντα. 

Ἦ ῥω, καὶ ἄργματα βῦσε θεοῖς αἰειγενέτησι" ᾿ 
σπείσας δ᾽ αἴθοπα οἶνον, Ὀδυσσηϊ πτολιπόρθῳ 

ἐν , χείρεσσιν ἔθηκεν, ὁ ὁ δ᾽ ἕζετο ἡ ἢ παρὼ μοίρῃ. 
σῖτον δέ σφιν ἔνειμε Μεσαύλιος, ὅν ῥῶ συβώτης 
αὐτὸς κτήσατο οἷος, ἀποιχομένοιο. ἄνακτος, 

νόσφιν δεσποίνης, καὶ Λαέρταο γέροντος" 

433- Ρήδη. 435. υἵῇ υἱεῖ Η 
εὔφρηνε ξάνακτος οταθπήας ΡΟῊΒ. Ὑ͵ά. ΚΙιαά. δηποῖ. δά Τλαννοβ. Μ, Ο, 

445. ἐθέλει ἐθέλη Ἡ. ἐθέλῃ Ν ΥΥ. 
451. Λαβέρταο. 

Ρ- 258. 
445. ἢ. 

ἀπαρχῶν. Ὁ. ᾿Ανατρίψας καὶ μαζο- 
ποιήσας. δαΐρ. 432. Ἐλεοῖσιν] Μα- 
γειρικαῖς τραπέζαις. ΒΒ, 5.14. Δα,» 

τρεύσων] Κατακόψων αὐτά. Β. Κατα- 
κόπτων αὐτὰ, μαγειρεύων. Ὁ. Δαι- 
τρεύων (ϑῖο 6ἀ. Δηϊ.}} Μερίσων. Ψϊρ. 
435. Τὴν μὲν ἴαν νύμφῃσι] Ὡς ποιμε- 
νικοῖς προστάταις. Β. ὦ. Καὶ Σιμωνί- 
δης θύειν αὐτούς φησι νύμφαις καὶ Μαι- 
ἄδος τόκῳ “, οὗτοι γὰρ ἀνδρῶν αἷμα ἔχου- 
σι ποιμένων (ΜραΙοΙ. ποιμενικῶν). ΚΒ. Ω. 
Ψψυὶρ. 436. Θῆκεν] ᾿Εν μέρει ἔθηκε. 
ΒΒ. 437. Νώτοισιν διηνεκέεσσι Συν- 
εχέσι νωτιαίοις κρέασι κατεξαιρετὸν αὖ- 

450. βάνακτος. 

ἃ Θύουσι νύμφαις τῷ τε Μαιάδᾳς τόκῳ: 
Βδγμοβίυβ, ΒΠΤΤΜ 

450 

436. βεκάστῳ. 438. θυμὸν ᾿ 

10. Εῷ, 447. βοῖνον. 

τὸν ἐτίμα δίχα τῶν μερίδων. Β. ᾳ 
438. Κύδαινε] Εὔφραινε. Ηα1]. 443. 
Δαιμόνιε] Ὦ κακοδαιμονέστατε. τοῦτο 
δέ φησιν οἰκτείρων καὶ συμπαθῶν. Β. 
Θ. 446. ἼἌργματα θῦσε] Τὰς ἀπαρ- 
χὰς τῶν μερίδων, ἢ τὰ ἀπομερισθέντ 
τοῖς θεοῖς. Θῦσε, δὲ, ἐθυμίασεν. οὐδέ- 

ποτε γὰρ θῦσωι ἐπὶ τοῦ σφάξαι ἱερεῖς 

φησι. Β. ὦ. 440. Μεσαύλιος] Ὄ 
μα κύριον. σας. ᾿Απὸ τῆς μεσαύλου, 

τῆς κατ᾽ ἀγροὺς ἐπαυλίας τὸ ὄνομα. ἑ 

νοῦς, τὸν Μεσαύλιον δοῦλον ὄντα ἐξωνή- 

σῶτο ὃ συβώτης, καὶ οὕτως ἐκτήσατε 
μόνος τοῦ ᾽Οδυσσέως ὑποχωρήσαντος. Ο, 

510. ρυϊοσοῖηθ απο γΘ Βα τα οοπδίαϊ! 
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ὺρ δ᾽ ἄρα μιν Ταφίων πρίατο κτεάτεσσιν ἑόισιν. 

δ᾽ ἐ ἐπ᾿ ὀνείον ἑτόϊμια προκείμενα, χείρας ἴωλλον. 

ὑτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος εξ ἔ ἫΨ ἔντο, 

τον μέν σφιν ἀφεῖλε Μεσαύλιος" οἱ δ᾽ ἐπὶ κόϊτον, 455 
του καὶ κρειών κεκορημεένοι ἐσσεύοντο. 
Νὺξ δ᾽ ἄρ ἐπῆλθε κακῆ, σκοτομήνιος, ὗε δ᾽ ἄρω Ζεὺς 
ἄννυχος" αὐτὰρ ἄη Ζέφυρος μέγας, αἰὲν ἔφυδρος. 

ἧς δ᾽ Ὀδυσεὺς μετέειπε, συβώτεω πειρητίζων, 

σῶς οἱ ἐκδὺς χλαῖναν πόροι, ἥ τιν᾽ ἑτωίρων 46ο 

λλον ἐποτρύνειεν᾽ ἐπεὶ ἔο κήδετο λίην" 

Κέκλυθι νῦν, Εὔμαιε, καὶ ἄλλοι πάντες ἑταῖροι, 

ξάμενός τι ἔπος ἐρέω, οἶνος γὰρ ἀνώγει 

νεὸς, ὃς τ᾽ ἐφέηκε πολύφρονά περ μάλ᾽ ἀέισαι, 

" [θ᾽ ἁπωλὸν γελάσαι, καί τ᾽ ὀρχήσασθαι ἀνήκε, 465 
χί τι ἔπος προέηκεν, ὅπερ τ᾽ ἄῤῥητον ἄμεινον. 
λλ᾽ ἐπεὶ οὖν τὸ πρῶτον ἀνέκραγον, οὐκ ἐπικεύσω" 

᾽ ἃ ὡς ἡβώοιμι, βίη τέ μοι ἔμπεδος εἴη, 

ς ὅθ᾽ ὑπὸ Τροίη λόχον ἤγομεν ὠρτύναντες" 
γείσθην δ᾽ Ὀδυσεύς τε, καὶ ᾿Ατρείδης Μενέλαος, 

452. ἑβοῖσιν. 457. δ᾽ ἀρ] γὰρ Η 
51. βέο. 4063. Βέπος ξερέω, βοῖνος. 
κεινον Υ{. 10. ξέπος. 
70. ᾿Ατρεξίδης Μενέλαξος. 

5 7» Σκοτομήνιος] ᾿Ασέληνος, σκοτεινή" 

καθ᾿ ἣν ἡ σελήνη ἀπεσκότωται τῇ 
ὸς τὸν ἥλιον συνόδῳ. μήνη γὰρ ἢ σε- 
νη. α]ρ. Καθ’ ὃν καιρὸν οὐκ ἔστι 
λήνη. Ῥα]. 458. Ζέφυρος μέγας αἰὲν 
γυδρος] Ὕδωρ ἐπάγων. δ τΐρ. Ὑετὸν 
ἀγόμενος. οὐκ ἀεὶ, ἀλλ᾽ ἐν χειμῶνι. 

465. Εὐξάμενος] Μάρτυρα τὸν 
Ὁ ἐπικαλούμενος ὅτι ἀληθεύω. ἢ καυ- 
Ἰσάμενος (εἴ. δά 468.). Β. Ω. 464. 

468. τε] δέ Η. 

470 

450. μετέειπε. 46ο. βοι. 
466. ἄῤῥητον ἄμεινον] ἄῤῥητον καὶ 

4069. Τροίῃ] Τροίην Η. 

Ἠλεόδς] Ἣ λιθοποιός 5, μάταιος. νὰν. 

466. Προέηκεν] Οὕτως αἱ ᾿Αριστάρχου. 
ὁ δὲ ᾿Αριστοφάνης, παρέθηκεν, ὃ καὶ 
ἄμεινον. Ηδι]. Ω. Ψιμα, 1323. "Δῤ- 
ῥητόν ΓΗ ἄμεινον Ὅπερ τὸ λόγιον κρεῖτ- 

τὸν ἣν μεῖναι ἄλεκτον. Β. Ω. 467. 

᾿Αλλ᾽ ἐπεὶ οὖν τὸ πρῶτον] ᾿Αλλ᾽ ἐπεὶ 

κωτὰ πρώτην ἐπιβουλὴν λέγειν ἠρξάμην, 
οὐ μὴ ἐπικεύσω ἤτοι κρύψω ὅπερ εἰπεῖν 
ὑπεσχόμην. ᾧ. 468. Εἴθ᾽ ὡς ἡβώοιμι] 

τ χον ὨΟΡΤρομ δ πιθαι πηθηἀοβα Αὐρομ ἸΠΘ 515. ΒΟ ρίαγα ἡ λιϑοσοιὸς Ἰοσλ ὁ6- 
ραν 6}}}5 απιδὸ ἀπιάτπι ἵπ γοοθμξῖ. ἸορΊταΓ ἠλιθοσοιός, [ἢ Ἰοχῖοα ἴδτηθὴ μδθΟ νῸΧ ΟῚ 
Θορία οδῖ, ααἷρρο Ποία ἃ ΒγΔΙΙΠ οἶδ. αΐ ΠΟ! ΟΠ πὶ γοοἷβ ἡλεὸς σα λἀγουθῖο 
«θα, υὐδὶ Ἰαϊϊ απ 7) δέν μος Ἔχρυϊμεϊῦ, οβίθμοσοηῖ. ΟἸἸΔΠΩ ΙΔ ΠῚ νἈ] 6 5᾽ ΠΉ 1165 11] 
ηἴ ἔΟΓΠῖδ ἠλιθοεργὸς οἵ Ἰλιθιοεργὸς, 45 βῖπο δυοίογιζαΐο ργωθθηΐ Ἰοχῖσα. ρα ἢδβρ, 
δὶ [ἈΠ]οΥ, ΠΟμηἶδὶ σουΓρ ΟΠ παΐδ διιηΐ ὃχ 110 ἠλησοεργὸς αυοα τοοΐα 5ῖμθ ἀμ ῖο 16- 
ἴὰν ἴῃ ΑἸτραίγι Βιάοιϊ Ερὶρτ. 3. ΒΟΌΤΤΜ. 
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τὸσι δ᾽ ἅμω τρίτος ἦρχον ἐγώ" αὐτοὶ γὰρ ἄνωγον. 
ἀλλ᾽ ὅτε δὴ β᾽ ἱκόμεσθα ποτὶ πτόλιν, αἰπύ τε τέιχος, 
ἡμεῖς μὲν σερὶ ἄστυ κατὰ ῥωπήϊα πυκνὰ, 

ὧν δόνακως καὶ ἕλος ὑπὸ τεύχεσι πεπτήῶτες, 

κείμεθα: γὺξ δ᾽ ἄρ ἐπῆλθε κακῆ, Βορέαο πεσόντος, 

πηγυλὶς, αὐτὰρ ἔπειτα χιὼν γένετ᾽, ἡὔτε πάχνη, 

υχρὴ, καὶ σακέεσσι περιτρέφετο κρύστωλλος. , 

ἔνθ᾽ ἄλλοι πάντες χλαίνας ἔχον, ἠδὲ χιτῶνας, 

εὗδον δ᾽ εὔκήλοι, σώκεσιν εἰλυμένοι ὥμους᾽ 

οὐτῶρ ἐγὼ χλαῖναν μὲν ἰὼν ἑτάροισιν ἔλειπον 

ἀφραδέως, ε ἐπεὶ οὐκ ἐφάμην ῥιγωσέμεν ἔμπης" 

ἀλλ᾽ ἐπόμην σάκος οἷον ἔχων καὶ ζώμα φαεινόν. 

ὠλλ᾽ ὅτε δὴ τρίχα νυκτὸς ἔην, μετὰ δ᾽ ὦ ἄστρα βεβήκει, 
καὶ τότ᾽ ἐγὼν Ὀδυσηα προσηύδων ἐ ἐγγὺς ἐόντω, 

ἀγκῶνι νύξας" ὁ δ᾽ ἄρ᾽ ἐμμωπέως ὑπώκουσε᾽ 

471. ἐγώ] ἐγὼν Η. 

475- δ᾽ ἄρ] γαρ . 
πάντες] ἄλλοι μὲν πάντες 
ἰὼν] ἰὼν χλαῖνων μὲν ἐγὼν Ν. 
ἀφραδίῃς ν. 

ἜΝνθεν δηλονότι τὸ εὐξάμενος ἀντὶ τοῦ 

καυχησάμιενος. ὦ. 4714. ΓΡ. οὐ τείχεσ - 
σιν: 564 οὐ Βιιροι!τηροβιίαη. Κο- 
Ιαἱῦ Πθιηρθ τεύχεσι γραπτέον, οὐ τεί- 
χεσι. ῬΡΟΒΒ. εχ Ηδγ]. 476. Πη- 
γυλίς] ᾿Οξυτόνως τὸ πηγυλὶς, ἀντὶ τοῦ 

παγετώδης. Β. Ω. (νϊά. δα 477.). 
Πηγυλίς) Παγετὸς, ψυχρά. Πάχνη] 
Πυκνότης ἀέρος ψυχρά. Ψυ]ο. ἢ Χιώ»]} 
Χιὼν δροσῶδές ἐστιν ὕδωρ καταφερόμε- 
γον. ἔπειτα πηγνύμενον διὰ τὸ ψῦχος 
καλεῖται πάχνη" εἰ δ᾽ ἐπὶ πολὺ, κρύσ - 
ταλλος. πάχνη οὖν ἐστιν ἡ πεπηγυῖα 
πάχνη (ἸΠπΠ10 χιών). δηλοῖ δὲ διὰ τῶν 
λεγομένων τὴν προσθήκην τῆς ψύξεως. ἡ 

ΓΊΩ Ῥυϊοτῖ ὈΔΙΆΙΩ ΒΕ] ΟΒΒΔΓΌΤΩ νΟΌΧ πηγυλὶὴς βιυθβίδηνε οχοθρία δϑβί. 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ ἘΞ. 471-485. 

473- περὶ] ποτὶ, ρ οἴᾶ80, Η. 
477. περιτρέφετο] περιστρέφετο Ἡ. 

479. βειλυμένοι. 
10. ἔλειπον) ἔλείπον Η, 

118. ΧΙν. 

ς ̓
 

10. βάστυ. 
478. ἄλλο 

48ο. ἐγὼ χλαῖναν μὲ; 
48:1. ἀφραδέως, 

Ἢ 

γὰρ χιὼν λεπτὴ, ἡ πάχνη παχυτέρα, ἵ 
κρύσταλλος παχυτάτη. Β. Ω. 477 
Περιτρέφετο] ᾿Επήγνυτο. ὅθεν καὶ τρόφ' 
ἡ πηγνύουσα τὸ σῶμα. Ἠατ]. Β. 
(864 ἴῃ Μβάϊοὶ. νϑῦῦα ὅθεν----σῶμι 
Ρύᾶνα δ μπευθηΐ Βομο] 1 δά 476. 
γυλίς.) 41:. Γρ. ἀμαθία. Τρ. ἀφὶ 

δίη 5, Ηδ87]. 482. Ζῶμα] Νῦν 
χιτῶνα. νυὶρ. 485. ᾿Εμμαπέως] τὰ 
χέως, προθύμως. Ψαὶρ. Ταχέως, ἅϊ ι 

τῷ λόγῳ. οὕτω δὲ Φιλόξενος σχημῶτ' 
τὴν λέξιν ἐν δευτέρῳ Περὶ μονοσυλ 
ῥημάτων" Παρὰ τὸ ἔπος γράφουσι 
θετον τὸ ἀμεπής ", ὡς ψεῦδος ἀψευδή 
εἶτα ἐξ αὐτοῦ γράφουσι μεσότητος 

Ἐπιβίδι. 
γυλὶς ἤγουν παχετὸς, κατὰ τοὺς παλαιοὺς, ἤ πάγε τώδης. ΗἩϊης ἈΡραγοῖ ΡΙῸ ψυχρὰ Ἰερ 

ἀπ 6556 δι ΟὈ Βαγηοβῖο, ἢ ἢ ψυχρά; αὐ Βαρδιαπνο, ψύχρα : νἱὰ. ποῖ, δα ε΄. 
Οεγίῖα8 δυο ΠῚ ΡΓΟΒ ΠΟ ἴῃ δἰίοσὰ »]οβϑᾶ 50} 106 ὉΠ 6586 ψύχρα : πᾶγη πυκνότης, 
χαρὰ ἈΪΒΔ οϑ : 564 ἡ Ψψύχρα τοοία ἀφο ἤπηυγ πυκνότης ἀέρος. ΒΌΣΤΈΜ. 

ε δαπί ἀαζινὶ (---α,---)- ῬΥΙ5 6 ρΊοβϑα πδίμμ. ΒΟΤΤΜ. 
" ΝΙΊΏΙΓΙΠ ἃ ἅρμα, 564. σαπι Ἰοηΐἱ αὐ 1η ἄμυδις. ΒΌΤΤΜ. 



[Β. ΧΙΨν. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Ξ. 486----ςοῦ. δῦ 

Διογενὲς Λαερτιάδη, πολυμήχων᾽ Ὀδυσσεῦ, 

ΤΟΙ ἔτι ζωοῖσι μετέσσομαι,. ἀλλά με χείμα 

μνάται" οὐ γὰρ ἔχω χλαίναν' παρά μ“ ἥπαφε δαίμων, 

χίτων ἔμεναι γὺν δ᾽ οὐκ ἔτι φυκτὼ πέλονται. 
Ὡς ἐφάμην ὁ δ᾽ ἔπειτω νόον σχέθε τόνδ᾽ ενὶ θυμῳ, 499 

ης ἐκεῖνος ἔην βουλευέμεν, ἠδὲ μάχεσθαι" 

)εγξάμενος δ᾽ ὀλίγη ὀπί με πρὸς μῦθον ἔ ἔειπε 

Σίγα νῦν, μή τίς σευ ᾿Αχυιῶν ἄλλος ἀκούση. 
καὶ ἐπ᾿ ἀγκῶνος κεφαλὴν σχέθεν, εἶπέ τε μῦθον' 

Κλῦτε, φίλοι, θέϊός μ9ι ἐνύπνιον ἤλθεν 6) ὀνειρος" 495 
Ἣν γὰρ γηῶν ἑκὰς ἤλθομεν" ἀλλά τις εἴη 

πειν ᾿Ατρείδη ᾿Αγωμέμνονι, ποιμένι λαῶν, 

πλέονως παρὰ ναῦφιν ἐποτρύνειε νέεσθαι. 

Ἃς ἔφατ᾽" ὦρτο δ᾽ ἔπειτα Θόας, ᾿Ανδραίμωονος υἱὸς, 

ὑρπαλίμως, ἀπὸ δὲ χλαῖναν βάλε φοινικόεσσαν, 50ο 

7 η δ᾽ ἰένωι ἐπὶ νήας" ἐγὼ δ᾽ ἐνὶ ἐΐμιωτι κείνου 
μην ἀσπασίως" φάε δὲ χρυσόθρονος ἡ ἠώς. 

Ὡς γὺν ἡβώοιμι, βίη τέ μοι ἔμπεδος εἴη, 

ἴη κέν τις χλαῖναν ἐνὶ σταθμοῖσι συφορίβων, 

μφότερον, φιλότητι καὶ αἰδοῖ φωτὸς εηος᾽ 
7 

ὌΝ 
Ψ δέ μ᾽ ἀτιμά ουσι κωκὼ χροὶ εἰματ' ἔχοντω. 

486. διβογενὲς Λαξερτιάδη. 
γα ἔμεναι 
γ2. βοπί. ἔξειπε. 
γ6. βεκάς. 
, ξείματι. 

402. ᾿Αχαιξῶν. 

μα ἀμεπῶς, ὡς ἀψευδῶς καὶ ἐν Ἰωνικῇ 

χλύσει ἀμεπέως ὡς ἀψευδέως. 
εἰ τρεῖς βραχεῖαι ἀλλεπάλληλοι οὐ 
»νίστανται, τῷ διπλασιασμῷ τοῦ μ καὶ 
τιπαραχωρήσει (Β. ὑπερθέσει) τοῦ α 
ει ε, γίνεται ἐμμαπέως. Β. Ω. ΨΜιπά. 
42. 488. Καλλίστρατος, παρά μ᾽ 
ἰᾶσε. Ηαι]. Μιμά. 122. 4980. 
μεναι} Καλλίστρατος, ἴμεναι. Μ]ηά. 
83. ΗΔ]. 400. Ὁ δ᾽ ἔπειτα νόον 
χέθε) Ὁ δὲ ᾽Οδυσσεὺς ἀ ἀκούων (18. ἃ) 
πὸν αὐτῷ, τὸν νοῦν ἐκράτησεν οὕτως, 

ΝΝ 
καὶι 

487.. οὔτοι] οὗτοι Η. 
4091. βουλευέμεν] βουλεύσεμεν ὁΘχ τοορη8. Η. 

497. βειπεῖν ᾿Ατρεξιδη. λαξῶν. 
504. τις χλαῖναν] τις μοι χλαῖναν Η. 

480. ἔμεναι ἔμ- 

494. σχέθεν] θέτο Ἡ. 10. ξεῖπε. 
501. δ᾽ ἰέναι] δὲ θέειν Κ΄. ὟΥ. 

506, ξείματ᾽. 

καθὼς πέφυκεν εἶναι αὐτὸς περί τε τὰς 

βουλὰς καὶ τὴν μάχην. Μπά. 132. 
401. Οἷος ἐκεῖνος] Ποταπὸς ἦν ἐκεῖνος. 

θαυμαστικόν. ΒΘ. 405. Κλῦτε φίλοι, 
θεῖός μοι ᾿Αθετεῖται ὡς ἐκ τῆς Ἰλιάδος 

(β΄. ς6.}) μετενηνεγμένος. ΗΑ]. 406. 
Εἴη] Πορεύοιτο. αι]... ςοο. Γρ. θέτο. 
Ηδη]. σοφ. Ηπῃηο οἕ ἄκπο βθαμπθη- 
168 θέτει ᾿Αθηνοκλῆς, υἱἵ ΘΟ] ΠΡῸ Θ 

50:0]. πιᾶσρ. ΡΟΗ͂Β. εχ ἤδη. 
ΟὔὈεἸο οοηβριηζιγ ᾿Ἰάθηι γθύβιβ ἰὼ 
οοαΐϊςο Ὁ. γος. ᾿Αμφότερον] Δυσὶ 



δ0 

Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος. προσέφης, Εὔμαιε συβώτα" 

ῶ γέρον, αἶνος μέν τοι ἀμύμων, ὃν κατέλεξας, ) 

οὐδέ τί σω παρὰ μοῖραν ἐπος γηκερδὲς ἔ εείστες " , ὃ 
τῷ οὔτ᾽ ἐσθῆτος δευήσεωι, οὔτε τευ ἄλλου, 

ὧν ἐπέοιχ᾽ ἱκέτην ταλωπείριον ἀντιάσωντω, 

γὺν" ἀτὰρ ἡώθέν γε τὼ σὼ ῥώκεω δνοπωλίξεις" 

οὐ γὰρ πολλαὶ χιλαΐναι, ἐπημοιβοί τε χιτῶνες 
ἐνθώδε ἔννυσθαι, μία δ᾽ οἴη φωτὶ ἑκάστῳ. 
αὐτὰρ ἐπὴν ἔλθησιν Ὀδυσσῆος φίλος υἱὸς, 515, 

αὐτός τοι χλαῖνάν ΜΈ, χιτῶνά τε, εματω δώσει, 

πέμψει δ᾽ ̓  ὑππή σε κραδίη θυμός τε κελεύει. ᾿ 
Ὡς εἰπὼν ,ἀνόρουσε᾽ τίθει. δ᾽ ἄρω οἱ πυρὸς ἐγγὺς δ᾿ 

εὐνὴν, ἐν δ᾽ ὀίων τε καὶ αἰγών δέρμιατ᾽ ἔβωλλεν. 
ἐνθ᾽ Ὀδυσεὺς κατέλεκτ᾽" ἐπὶ δὲ χλαῖναν βάλεν αὐτῷ 520 
πυκνὴν καὶ μαλακὴν, ἥ οἱ πωρεχέσκετ᾽ ἀμοιβὰς, Ἀ 

500. βέπος. ἔξειπες. 510. οὐ βεσθῆτος. 511. ἐπέβοιχ᾽. ΟΝ 2 Ὰ “ 
παλίξεις οἴ ζ βιιρτὰ ξ, 564 ξ οἰίδῃη ἴῃ 56}10]. πηᾶτρ. Η. 

515-τ517. οῃίτταηΐ Η. οἱ Ψ'. Τὐποίηϊβ πο μά 7. κ τό. βείς. 
510. ὀξίων. 

Ιάρπι μαθοῖ Ψ, οἵ παρέσχετ᾽ ἀμοιβὴν ῥτῸ ν. 1]. 10. Εὶ 

ξεκάστῳ. 
ματα. 518. ξειπών. ἔοι. 
ἃ π). ΡΥ. Η. 

τρόποις, φιλότητί τε καὶ ἀνδρὸς ἀγαθοῦ 

αἰδοῖ. ῷ. ςοϑ. Αἶνος μέντοι] Αἰνιγμα- 
τώδης ὁ λόγος ὃν εἶπε. Β. Αἶνος] 

ἜἜπαινος, ὃ εἰς προτροπῆς περιπέτειαν πα- 

ραινετικήν. καὶ ᾿Αρχί ἴλοχος δὲ λέγει, 
αἶνός τις ἀνθρώπων, ὡς ἄρα ἀλώπηξ καὶ 

αἰετὸς ξυνωνίαν ἔμιξαν.. αἶνος δέ ἐστι 

καὶ ὁ ὑποβεβλημένος λόγος. Ψυ]ρ. 
509. Παρὰ μοῖραν ἔπος] ᾿Ασύμφορον, 
ἀνόητον. Β. 511. Ταλαπείριον] Τὸν 
τλῶντα ([, τλάντα) πείρας πολλῶν 

πραγμάτων. ὦ. 512. Δνοπαλίξεις] 

᾿Αμφιέσεις, συρέψεις (Βᾶτη. δχ Ελιβί. 

φτὴ. συῤῥάψεις). νας. Διὰ χειρῶν 

ἕξεις. οἱ γὰρ ῥαωκοφοροῦντες συνεχῶς 

ἐφέλκονται αὐτὰ εἰς τοὺς γυμνοὺς τόπους 
τοῦ σώματος. παρὰ τὸ δονεῖν ταῖς πα- 
λάμαις τὸ ληφθέν. Καὶ ἄλλως. “ΡῬάπ- 

ἡνιά. Ασομ] οι. ἔγαρηι. 38. ἀρ. Βγαποῖς. σαπὶ ποία δαρο 511, [216 06] ἔν, 67. λα, ̓ 
Δρο οι. ἄς Αἄν. Ρ. 490. ΒΟΈΤΜ. 

ΚΨ υΙΪρ. Χλαῖνα.] Χλαμήδες, τὰ ς. π΄. 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Ξ. 5) -τττς21. 

͵ ὰ Ἅ Ἤτοι ἃς ἀμείψασθαί τις δύναται, ἢ κ 

ΒΌΤΤΜ. ἢ} 

118. ΧΙν.. 

514. βέννυσθαι,. 

521. παρεχέσκετ᾽] πάρεκέοκε 

᾿ ̓ 

τεις (5ογ. ἢϊο οἵ ὨΊΟΧ ῥάψεις) τὰ σὰ 
ῥάκη διεσχισμένα ἰ ὄντα. ὑ δὲ ῥάπτε 
ἀντὶ τοῦ ῥάπτε. Β, , 8. Αὐτὰρ. 

(581ς, ΡτῸ οὐ γὰρ) πολλαὶ χλαῖνα! 
Χλαῖναι τὰ ἔξωθεν περιβλήματα καὶ ε 
χλανίδες ἔξ. Β. ῷ. Ἐπημοιβοί τ 

ταλαμβάνειν (Ψ ]ρ. μεταλ.) εἴ πότε ὦ 
χειμὼν εἴη, ἢ ἄλλην ἀλλάσσειν ἀντὶ, 
ἄλλης. Χιτῶνες δὲ τὰ ἔσωθεν ἀνδρ 
(ΝΡ. ἀνδρεῖα) ἱμάτια. Β. Ω. Ψὰὶ, 
515-17. οὔσης ΗΔ]. Ῥαὶ. 
ἰτ58 Ψιηάοῦθ. 521. Παρεχέσκε 
ἀμοιβάς) Διὰ τοῦ χ, ἵν ἢ. ἥτις παρεΐ 

χεν αὐτῷ τὰς ἀμείψεις εἰς τὸ μεταμπίσ- 
ἄκυρον δέ. οὐ γὰρ ἡ χλαῖνα 

παρεῖχε τὰς ἀμοιβὰς, ἀλλ᾽ αὐτὴ παρέ 
κειτοὸ εἰς τὸ ἀμείβεσθαι. καὶ ἐπὶ τ 

χεσθαι. 



[Β. ΧΙΨ. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ ἘΞ. 5ς22.---ς43. δ7 

“ἢ Ν ᾽} Ε 

γυσθα!ι, ὅτε τις χειμὼν ἐκπώγλος ὁροιτο. 
ἃ “ ὃ ἐ θ᾽ ̓  δι ἮἮ Ἁ) Ν δὲ ᾽ ᾽Ν 

Ὡς ὁ μὲν ενῦ Οδυσεὺς κοιμήσωτο, τοὶ θὲ παρ αὐυτον 

δρες κοιμήσαντο γεηνίαι᾽ οὐδὲ συβώτη 

δωνεν αὐτόθι κοῖτος, ὑῶν ἄπο κοιμιηθῆναι" 
ΠΟ  ν 9 

λλ ἫΥ ἀρ ἔξω ἰὼν ὡπλίζετο: 

τι ι ῥά οἱ βιότου περικήδετο, νόσφιν ἐόντος. 
γῶτον μὲν ξίφος ὀξὺ περὶ στιβαροῖς βάλετ᾽ ὥμοις, 
εφὶ δὲ χλαῖναν ἑέσσατ᾽ ἀλεξάνεμον μάλα πυκνὴν, 
δὲ νάκην ἐλετ᾽ αἰγὸς ἐὐτρεφέος, μεγάλοιο" 
λετο δ᾽ ὀξὺν ὦ ἄκοντα, κυνῶν ἀλκτῆρα καὶ ὶ ἀνδρῶν. 

Ι δ᾽ ἐμοέναὶ κείων, θὲ περ σύες ἀργιόδοντες 

τρη ὕπο γλαφυρὴ εὗδον, Βορέω ὑπ᾽ ἰωγῆ. 

522. Ὄροιτο] ὅρηται . 
"Γ͵7] » 

ἐ ἐξέσσατ᾽. 

"άκων, Εἵματά τ᾽ ἐξαμοιβὰ λοετρά τε 
μὰ καὶ εὐναί (θ΄. 249.)}). ὦ. Πα- 
ἔσκετ᾽ (βογ. παρεκέσκετ᾽) ἀμοιβάς! 
βέκειτο ἡ χλαῖνα πλαῦφα οὖσα, ὅ 
τιν ὑπ᾽ ἀμοιβὴ κειμένη). τοῦτο δὲ εἷ- 
(ἐπεὶ 6. Μα].) τοῖς ἥρωσιν ἅτε δὴ 

δρείαν ἐπιδεικνυμένοις ἀπρεπὲς ἐλογί- 
Ὁ δύο χλαίνας ἀμπέχεσθαι. διὸ ἔφη 
τὴν ἀμοιβάδα. ὡς γὰρ στερεωτέραν 
εἴνην τὴν χλαῖναν παρέθηκεν, ἵνα τέως 
ν τῇ ἐλαφροτέρᾳ καλύπτοιτο, εἰ δὲ 
ἱμάσει ἀμείψας ταύτῃ χρήσαιτο. Ἐ). 
, Παρεῖχε τὰς ἀμοιβὰς καὶ ἐναλλα- 

ς. ἢ παρεκέσκετο, παρέκειτο ἀμοιβὰς 

ος ({. ἐσθὴς) ἐναλλασσομένη. Ψ α]ρ. 
2. ᾿Αριστοφάνης καὶ ιανὸς, εἴνυσ- 
(9 ὡς τὸ, Θριξὶ δὲ πάντα νέκυν κατα- 

ΝΕ ΠΡ ψ 145.,}. Ηλι. " ν)6. 
χῖρε δ᾽ ᾿Οδυσσεύς} "Ἔχαιρεν ὁ Ὀδὺυσ- 
ὺς, ὅτι ὁ συβώτης χωρὶς ὧν αὐτοῦ οὐκ 

αὕετο φροντίζων τοῦ ᾿Οδυσσέως τῆς 
ἧς καὶ τοῦ βίου. . 520. ᾿Λλεξά- 

10. ξέννυσθαι. 

᾿ 525 

χαῖρε δ᾽ ᾿Οδυσσεὺς, 

530 

525. Γάνδανεν. 527. ἔοι. 

νεμον μάλα πυκνήν] Παρὰ τῶν ἀγροικο- 
τέρων λεγομένην κάπα. Ὁ. ΨΜΙηα. 1323. 
᾿Αλεξάνεμον, βοηθὸν ψύχους, δυναμένην 
ἀντιπράττειν ἀνέμῳ, ἢ ἀπείργουσαν τοὺς 
ἀνέμους. Ν1ηΠ. 133. 530. ᾽Αν δὲ νά- 
κην} Γρ. ἐν. Η τ]. ΝΙμα. 1232. Νά- 
κην} Δέρμα αἰγὸς δασύμαλλον. Μ΄ ]ρ. 
Γράφεται νάκος παρὰ Θεοκρίτῳ. ΨΙπα. 
133. 521. ᾿Αλκτῆρα) ᾿Αποσοβητῆρα. 
Β. 533. Βορέω ὑπ᾽ ἰωγῆς} Σύνθετόν 
ἐστι τὸ ὄνομα ἀ ἀντὶ τοῦ, ἐν τῷ σκέποντι 
καὶ ἀπείργοντι τὸν βοῤῥᾶν τόπῳ τὰ, τῆς 
δὲ πέτρας τοῦ βοῤῥᾷ ὑπ᾽ ἰωγὴν εἶπε πα- 
ρόσον οὐ διαβαίνει αὐτὴν ὁ ἄνεμος ἄλλ᾽ 
αὐτόσε ἄγνυται αὐτοῦ κιών. Β. ὝὙπ᾽ 
ἰωγῆς] ᾿Απανεμίας, ἡσυχίας. Β. Ἰω- 
ἢ] Τῇ σκέπῃ. δαὶ. ΠΕΤΡΗ Ύ. Γ. 
Ε. ΒΟΡΕΩ ΥΠΙΩΏΓΗ. Ἐξρεχθεὺς ὁ τῶν 
᾿Αθηναίων βασιλεὺς ἴσχει θυγατέρα τοὔ- 
νομα ᾿Ωρίθυαν κάλλει διαπρεπεστάτην. 
κοσμήσας δὲ ταύτην ποτὲ πέμπει κανη- 
φόρον θύσουσαν εἰς τὴν ἀκρόπολιν τῇ πο- 

ἱΡΟΙΒ. εχ Ημδι]. ““ παρεκίσκετο ἄϊνο ΒοΠμο] αβίδο Θχρ]ϊοδηΐ σαρέχειτο ἐπ᾿ ἀμοιβῇ : 
ἀμοιβὰς ΒΟ Ποῦ ργῸ γοοΐο σαρὶοηἴο5.᾽" ΒΟΤΈΜ. 
ἡ ἈΡραγοιὶ ἴῃ Ἰθῃγηγδαΐο νυ) αυϊάθηι ΒΘ ΒΟ Ἰοσοπἀπὶ Ο556 ὑπιωγῇ, βὶς ἄαῖῖνο ΟΆΒ11, 
σον ρΟΒΐο : οἵ ψπῦχ; τὴν δὲ πέτραν--οὑπιωγήν ---. ΟἿ, Βομηοὶά. ἴῃ γν. ἐπιωγὴ οἵ ὑσι- 
ἤἥ. Βοιρίαγα ὑπ᾽ ἰωγῆς» ἀλη γονϑγὰ βρθοίδί δἰτου ἢ σοὐϊοῖβ Β, βοΒο] }, οϑὶ ἴῃ 
ἃ. νἱηά. 5ο. 

ΤΟΙ, 11. 

Οομΐ. Βυρτα 5080]. «΄. 404. ΒΙΠΤΊΎΜ, 

] 



δὃ 

λιάδι ᾿Αθηνᾷ. ταύτης δὲ ὁ Βορέας ἄνεμος 

ἐρασθεὶς λαθὼν τοὺς βλέποντας καὶ φυ- 

λάσσοντας τὴν κόρην ἥρπασεν. καὶ διω- 
κομίσας εἰς Θράκην ποιεῖται γυναῖκα. 
γίνονται δὲ αὐτῷ παῖδες ἐξ αὐτῆς, Ζήτης 

ὁ ΒέαΓΖΙ 5 γα]ῦ ἀθέων : ΟΕ. ΒΌΡΓΑ 560]. μ΄. 69. ΒΌΤΤΜ. 
ΒΟΤΤΜ. 

« Ψοῖὸ ᾿ποποῖ ΒΑΓ ποβῖμβ ΒΆΠ6 ΓᾺΡ Ό] πὶ Πἰς βίηθ οατιβα ἃρροβίζαμι 6586, ΟΠ ΒΟΙῈ 
ΒΌΤΤΜ 

ΟΡ Βα. ϑοῦγονο]. σογγαρία ἄκος. 

γοη τ ΠΟΠ)6Ὼ δηΐα πὶ ἴῃ ΤΟχίμ σοπηραγραΐ, 

. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ ΕΞ, 118. ΧΙΥ͂, 

καὶ Κάλαΐϊς, οἵ καὶ δὲ ἀρετὴν μετὰ 
ἡμιθέων 5 εἰς Κόλχους ἐπὶ τὸ νάκος 
ἔπλευσαν ἐν τῇ ᾿Αργοῖ. ἣ δὲ ἱστορί 
παρὰ ᾿Ακουσιλάῳ (δίιιγΖ, Ὠππ. 18 
νυρ. « 

Ἕ 



ἸῊΣ 

ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΞΣΞΕΙΑᾺΑΣ Ο. 

Οὐ, ἐπέβη ᾿Ιθάκης Λακεδαίμονος ἐξ ̓ Οδυσείδης. 

Ϊ δ᾽ εἰς εὐρύχορον Λωκεδαίμονω Παλλὰς ᾿Αθήνη 

γετ᾽, Ὀδυσσῆος μεγαθύμου φαίδιμον υἱὸν 

στου ὑπομνήσουσω, καὶ ὀτρυνέουσα γέεσθαι. 

ρε δὲ Τηλέμαχον καὶ Νέστορος ἀγλαὸν υἱὸν 

δοντ᾽ ἐν προδόμω Μενελάου κυδαλίμοιο" 5 
οι, Νεστορίδην μαλωκῷ ϑεδμημένον ὕ ὑπνῳ" 

Ιλέμνωχον δ᾽ οὐχ, ὕπνος ἔχε γλυκὺς, ἀλλ᾽ ἐνὶ θυμῷ 

κτῶ δὲ ἀμβροσίην μελεδήματα πατρὸς ἔγειρεν. 

γχοὺ δ᾽ ἱσταμένη προσέφη γλαυκῶπις ᾿Αθήνη" 

ὑπομνήσουσα] ὑπομνήσασα Ἡ. 

Ὑπόθεσις. Τηλέμαχον ᾿Αθηνᾷ ὄναρ 
στᾶσα εἰς ᾿Ιθάκην ἐπανελθεῖν προτρέ- 

αι" ὃς δῶρα παρὰ Μενελάου λαβὼν 
«πεται. καὶ ἐμβαίνειν μέλλων εἰς τὴν 
»ν Θεοκλύμενόν τινα ᾿Αργεῖον μάντιν 
λαμβάνει ἐπὶ φόνῳ φεύγοντα. Καὶ 
μκαιος ᾿Οδυσσεῖ διηγεῖται ὡς Φοίνικες 

τὸν ληϊσάμενοι ἐκ Συρίας νήσον ἀπέ- 
τὸ Λαέρτῃ. Καὶ ἡ Τηλεμάχου ναῦς 
τάγεται εἰς ᾿Ιθάκην. καὶ ταύτην εἰς 
τυ ἀποπέμψας αὐτὸς πρὸς Ἑὔμαιον 

ται. “ας. ᾿Αθηνᾶς Τηλεμάχῳ 
τ᾿ ὄναρ παρακελευσαμένης αὐτὸν καὶ 
ισίστρατον παρὰ Μενελάῳ δῶρα λα- 
τας ἀπιέναι, Πεισίστρατος μὲν μετὰ 
ν ἁρμάτων ἄπεισι πρὸς τὸν πατέρα. 

λέμαχος δὲ Θεοκλύμενον τὸν μάντιν 
χλαβὼν εἰς τὴν ναῦν ἀποπλεῖ. Γίνε- 

10. ὀτρυνέουσα] ὀτρύνουσα Υ. 5. Μενελάβον. 

ται δὲ ἐν τοῖς ἑξῆς ᾿Οδυσσέως πρὸς Εὔ- 
ε 7 » ἃ Μ » 7. μαιον ὁμιλία καθ᾽ ἣν Εὔμαιος ἀπαγγέλ- 

λει, ὡς ἀπὸ τῆς ἠπείρου διά τινων ἐμπό- 
» ΄ Φυ ΥὉ Ὁ Ευς ρὼν ἐδουλωγωγήθη, καὶ ὡς ἦλθεν εἰς τὴν 

Ἰθάκην καὶ Λαέρτου πειρᾶται δεσπότου. 
Ραᾳ]. ὦ. 1. Ἡ δ' εἰς εὐρύχορον] Οὐ 
νῦν, ἀλλ᾽ ὅτε τῷ νυμφαίῳ τὴν πατρίδα 
ἐγνώρισεν ὁ ᾿Οδυσσεύς. λέγει οὖν ἐκεῖ, 
Τώγ᾽ ὡς βουλεύσαντε διέτμαγεν, ἡ μὲν 
», ν Θέ Ρ - μ Ἀ ἐπειτὰα εἰς Λακεδαίμονα δῖαν ἐβὴ μετὰ 
παῖδ᾽ ᾿Οδυσῆος (ν΄. αχίτ.) ὦ... 5. Εὕ- 
δοντε] Καθεύδοντε, δυϊκῶς. νυ ]ρ. ὃ, 

Νύκτα δι᾽ ἀμβροσίην) ᾿Αμβροσίαν λέγει 
τὴν νύκτα ὡς ἄφθαρτον. οὐ γὰρ πέφυκεν 
αὕτη ὑπὸ τῶν βροτῶν ἡττᾶσθαι, ἀλλὰ 

μᾶλλον νικᾷν ἐσαεὶ καθάπερ ἀνάσσειν 
τὸν ὕπνον λέγεται θεῶν καὶ ἀνθρώπων 
(11. ξ΄. 233.). Ω. 0. ᾿Αγχοῦ δ᾽ ἱστα- 

ι δ᾿. 



00 

Τηλέμαχ;, οὐκ ἔτι καλὼ δόμων ἄπο δὴν ὠλάλησαι, 

κτήματά τε προλιπῶν, ἄνδρας ᾿ ἐν σόισι δόμοισιν 

οὕτω ὑπερφιάλους" μή τοι κατὼ πάντα φάγωσι, 

κτήματα δασσάμενοι, σὺ δὲ τηὐσίην ὁδὸν ἔλθης. 

ἀλλ᾽ ὄτρυνε τάχιστα βον ἀγαθὸν Μενέλαον 
πεμπέμεν, ὄφρ᾽ ἔτι οἴκοι ἀμύμονα μητέρα τέτμης" 

ἤδη γάρ ῥῶ πατήρ τε κασίγνητοί τε κέλονται 

Εὐρυμάχῳ γήμασθαι ὃ γὰρ περιβώλλει ὥπαντως 
μηστηροῖς δώροισι, καὶ ἐξώφελλεν. ἔεδγω" 

μή γύ Τί, σεὺ ἀέκητι, δόμων ε εκ κτήμα φέρηται. 

οἶσθα γὰρ οἵος θυμὸς ἐ ἐνὶ στήθεσσι γυναικός" 

κείνου βούλετωι οἶκον ὀφέλλειν, ὃς κεν ὀπυίοι, 

το. δὴν] τῆλ᾽ Η.., οἴχῃ Ἰῃἴογρε, πόρρω. Ψ΄. ὙΜ,, οὐ μὲν καλὰ οἱ τῆλ᾽ Δρο!]ο- 
132. κτήμωτα] χρήματα Η. 
19. ἀβέκητι. 

ἡἶὰ5 ν. καλά. ΡΟΙΒ. 

15. ῥοίκοι. 18. ἔξεδνα. 

ξοῖκον. 

μένη] Οὐκ ἀναγκαῖον ὁμοιοῦσθαι ἀνθρώ- 
πῳ τὴν ᾿Αθηνᾶν ἅτε μὴ φαινομένην γυκτὸς 
οὔσης. ὦ. 13. Χρήματα δασσάμενοι, 

᾿ Ν σεν ΄ Τξ, ἧς Ἢ σὺ δὲ τηὐσίην) Ματαίαν. γίνεται δὲ ἀπὸ 
Ὁ [ἡ » Ν - ͵7ὕ “ 

τοῦ αὕτως ἀντὶ τοῦ μάτην. Β. Ὡ. Τηῦ- 
σίην] Ματαίαν. τηὔσίην ὁδὸν ἔλθῃς. τι- 
νὲς ἀρχαίαν, ἄλλοι βλαβερὰν, ἢ περιβόη- 

τον, Ψυΐϊσ. τ6. Ἤδη γάρ ῥα πατήρ 
τε] Ἰκάριος ὁ Οἰβάλου γαμεῖ Δωροδόχην 
τὴν ᾿Ορτιλόχου, ἢ κατὰ Φερεκύδην ᾿Ασ- 

" Ν 5» 7, - ἃ τερωδίαν τὴν Εὐρυπύλου τοῦ Τελέστορος. 
,ὕ Ἀ ΄, Ἁ -“ ,ὔ 

πυθόμενος δὲ Λαέρτης περὶ τῆς Πηνελόπης 
. Ἁ -“᾿ 7κ" Ν "-“ Ὁ . 7ὔ 

ὅτι καὶ τῷ κάλλει καὶ ταῖς φρεσὶ διαφέρει 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Ο. 10---τῶι. 118. ΧΥ 

10. 

14. Μενέλαξβον., 
21. βούλετα 20. βοῖσθα. 

πασῶν τῶν καθ᾽ ἑαυτὴν γυναικῶν ἄγεται 
αὐτὴν τῷ παιδὶ ̓ Οδυσσεῖ πρὸς γάμον. ἥ 
τοσαύτην εἶχεν ἀρετὴν ὥστε καὶ τὴν 
“Ἑλένην τὴν ἐκ Διὸς οὖσων τῷ τῆς ἀρετῆς 
ὑπερβάλλειν κάλλει. ἡ ἱστορία πωρὰ Φι- 

λοστεφάνῳ καὶ Φερεκύδῃ “ (Ω. ομῃ. καὶ 
Φερ.). Ω. νιὴρ. Οἵ, Βαᾶτῃ. 17. Ὁ 
γὰρ περιβάλλει] Ὅμοιόν ἐότι τῷ, Ἴστε 
γὰρ ὅσσον ἐμοὶ τὰ περιβάλλετον 
ἵπποι (1]. ψ΄. 27γ6.). ὦ. 18. Ἐξό- 
φελλεν ἐεδνα] Ἐξόχως ηὔξησε τὰ ὅλα, 
μενα ταῖς νύμφαις δῶρα. Ἔ, ὩΣ 

᾿Αθετεῖ ᾿Δριστοφάνης. ἔνιοι τοὺς Ὑ ̓νοθεύς 

816 δπΐοιη Βαγηοβίαβ νουα τηύσίην ὁδὸν υ" Ἐδάοπ ᾿ς ἀριια Η βυομίαμα Ἰορπιηΐαγ, 
ἔχθης 6 5000 δχραηροθαίΐ, 6 αυΐθιβ 5018 ἙΟρ ΟΒΟΙ τα Πδ πο 8] ΟΒ5Ά ΠΟ 6 ἀεὰο 
ἰΔγῖ15 ἴπ Ἰοχῖοα 566 6 ρἸ]οβϑαυο ΡΟ 05 ἴῃ ΒΟ ΠΟ] ἃ 8 ἢ 511580.. τὸ ἀρχαίαν δαπΐρυῃ ἴα 
τϑροποθὰΐ ἀργὴν, φυομῖδᾶμι ἃρΡ. ΗΘ βυ οι. οδῦ ἀργίαν. δια ἴῃ σοάϊσο ε1|8 ἴοβῦο δεμονήν 
εϑῇ ἀρχίαν. υᾶνο ἀθ ποὺ δάμιο νἹἀθπάαπημ. Αἴαας 1ΠπᾺ οἴΐδιη πιθιπογ 116 ν᾽ ἀθύυν 
ἴπ δοάσιῃ ΗθδΥ Ομ ηῸ οοάϊοο γοῦρα Ηοιμηοϑιϊοᾶ 5. ργοίουγὶ : συδευσίαν ὁδὸν ἔλθης ; ἊΠ 
οαϊίον 5 ἐδοογιιηῦ σὺ δὲ τηὐσίαν : πράτ ΟσῸ 1105 ΓΘΡΡΟΒΘμάΟ : αἴ Ρα πρὶ τὴ6 σΟΙΏρΡΑΓἃ 
Ἰηρρίο. 11}π|5. βρᾶ Ρογνυ ραία ΟἸτπλ οἰνιπο]ορίς, απ τηύσίη ἴοτοῖ Ἰάθι αποᾶ δευσίη 1, 
νἱά, βιργα 5080]. γ΄. 316. ΑἸϊατὰ 6 Ἰοχῖοο ρ]οββϑατη {γαμβιίαιη ϑιργὰ νἹ αἴ τητ5. ἃ 
465. ΒΌΤΤΜ. () 

“ Ψιά. 5.υγ2. παι. 56. οἵ οἴ. ΒΡ 568Π0]. δ΄, 7γ907. Ἐρδείο ἃαΐθη ΒΑΓ δῖι5 δηΐο ἷ Ξ 
σπυθόμενος δὲ ἀοβιἀογαΐ ΤΠ ΘΠ ΠΌΠΟΙ ῬΟΠοΙοροβ; 56 Ἰορἄα Ἰἄθιη απάδοϊα βοβοϊ αχα Ϊ ἱρ5 
1μ ογροϊαί πομ Βδης ἰδηΐαηι 80α ἔγαίγοβ οὐϊαπὶ οἵ ΒΟΙΌΤΘΠ δἀθηβ. (ἴθγπι ἴῃ 
δῃΐ. ΒΟ οἸ αδίθ να. πος ΒΟ ΒΟ] υπι οὐπη ἀποθβ Δ}}115 πιντηϊοὶ δυραπιθμ δα ἄπο Πδτὶ 
τοϊθοίαπι οδί. ΒΌΤΊΤΜ. ον ΩΝ 



ΙΒ. ΧΡ. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Ο. :2:2---42. ΟῚ 

αίδων δὲ προτέρων καὶ κουριδίοιο φίλοιο 
κέτι μέμνηται τεθνηότος, οὐδὲ μεταλλῷ. 

λλὰ σύγ᾽ ἐλθὼν αὐτὸς ἐπιτρέψειας ἕ εκώστω 

ιωὡάων, ἥτις τοι ὠρίστη φαίνεται, εἰνωι, 25 

γόκε τοί φίνωσι θεοὶ κυδρὴν. παράκοιτιν. 

λλο δέ τοί γε ἔπος ἐρέω, σὺ δὲ σύνθεο θυμῷ" 

γηστήρων σ᾽ ἐπιτηδὲς ἀριστῆες λοχόωσιν 

πορθμῳ᾿᾽ ̓Ιθώκης τε, Σώμοιό τε παιπαλοέσσης, 

μενοι κτεῖναι, πρὶν πατρίδα γαῖαν ἱκέσθαι. 30 
λλὼ τά ᾽ οὐκ ὀΐω" πρὶν καί τινὼ γαϊω καθέξει 

»δρῶν μνηστήρων, οἵ τοι βίοτον κατέδουσιν. 

λλὰ ἑκὰς γήσων ἀπέχειν εὐεργέα γήαν. 

κτὶ δ᾽ ὁμώς πλείειν" πέμψει δέ τοι οὖρον ὄπισθεν 

ἡμνώτων, ὅστις σε φυλάσσει τε βῥύετωΐ τε. 45 

ὑτὰρ ἐπὴν πρώτην ἀκτὴν Ἰθάκης ἀφίκηαι, 
ώ μὲν ἐς πόλιν ὀτρῦναι καὶ πάντας ἑτωίρους᾽ 
ὑτὸς δὲ πρώτιστω συββώτην εἰσαφικέσθαι, 

"τοι ὑῶν ἐπίουρος᾽ ὁμῶς δέ τοι ἡπιω οἶδεν. 
θα δὲ γύκτ᾽ ἀέσωι" τὸν δ᾽ ὀτρῦνωι πόλιν εἴσω : 40 

γγελίην ἐρέοντα περίφρονι Πηνελοπείῃ, 

νεκώ οἱ σῶς ἐσσι, καὶ ἐκ Πύλου εἰλήλουθας. 

23. οὐκέτι οὐκ ἔτε Υ. 10. τεθνηότος] τεθνείοτος ἃ ῃ. ΡΥ. Ροϑβίθᾶ ἡ 
ΙΡ6Υ εἰ δαἀάϊτιμ), οὐ ὁ ἴῃ ὦ παῖ Η. ΡΟΙΒ, 24. βέκαστα. 
6. φήνωσ, δῴωσι Μ'. 10. κυδρὴν} κυδνὴν Θχ Θιῃθη4. οργίθ δηταιὰ Η. 
ΟἸ 5. 27. γε οὐχἠρττ Η. 10. δὲ σύνθεο θυμῷ] δ᾽ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο 
μῷ Ὑ. 10. ξέπος βερέω. 30. βιέμενοι. 433. βέκας. εὐξεργέα. 47. ὀτρῦ- 
(1 ὅ ὄτρυναι ἡ. 40. ὅς τοι] ὅς θ᾽ Η. 10. Ροῖδεν. 41. βερέοντα. 42. ῥοι. 

σιν. Ἠα,]. 24. ᾿Επιτρέψειας) Πίσ-ὀ μαι, ὡς τὸ, Ἢ γὰρ ὀΐομαι ἄνδρα χολωσέ- 
ὕσον, εὐκτικὸν ἀντὶ προστακτικοῦ. Β. μεν (1]. α΄. γ8.). Β. ῷ. Ὑποπτεύει 
0. Ἔν πορθμῷ} Πορθμὸς, στενὴ θά- Διονύσιος (ΠἰΠΔΪ ΓΙ 31, 32.), ἐπεὶ τὸ 
χσσα ὑπὸ γῆς περιεχομένη, ἰσθμὸς δὲ μὲν δισταγμοῦ τὸ δὲ ἀποφάσεως μετέχει. 
ἢ στενὴ ὑπὸ θαλάσσης περιεχομένη. Ο. Ηδι]. 43. ̓ Αλλὰ ἑκάς} Δι’ ἄλλης 
αἰρ. 9. Ἡ στενὴ θάλασσα μεταξὺ ὁδοῦ πλέε. οὐ γὰρ λέγει ὅτι, μέσον πλέων 
θάκης. Β. Σάμοιο] Τὴν Σάμην εἴρηκε τῶν νήσων μηδεμίᾳ ἔγγιζε. ὦ. 4}.. Γρ. 
ἅμον διὰ τὸ μέτρον, καὶ τὴν δείλην δίε- ὄτρυνε. Ηἃ1]. 30. Ὁμῶς δέ τοι ἤπια 
»ν (55. ΡΓῸ δείελον Μ8, Βᾶγῃ.; ἰὴ οἶδεν} Ὁμοίως δὲ σὺ (8ο!. σοὶ, ν6}] ὡς 
ἠὰ, δίλον) ἐν ἄλλοις. υ!ρ. 41. σὺ) ἥπια καὶ πραεῖα (βου. πραέα) ὁ 
λλλὰ τάγ᾽ οὐκ ὀΐω] ᾿Αντὶ τοῦ πέπεισ- συβώτης οἶδεν. ἤτοι φροντίζων τῆς σωτη- 



ρφ ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Ο. 43---ὄς. 118. ΧΥῸ, 

Η μεν ἄρ᾽ ὡς εἰποῦσ᾽ ἀπέβη πρὸς μωκρὸν ΓΟλυμπον. 
αὐτὰρ ὃ Νεστορίδην εξ ἡδέος ὕ ὕπνου ἔγειρεν, 

λαξ ποδὶ κινήσας, καί μι» πρὸς μῦθον ἔ εείσγεν᾿ 

Ἔγρεο, Νεστορίδη Π εἰσίστρατε, μώνυχως ἵππους 

ζεῦξον ὑφ᾽ ἅρματ᾽ ἄγων, ὀῴρω πρήσσωμεν ὁδοῖο. 
Τὸν δ᾽ αὖ Νεεστορίδας Πεισίστρατος ἀντίον ηὔδω" 

Τηλέμαχ, , οὕπως ἐστὶν, ἐπειγομένους ὍΝ ὁδόῖο, 

νύκτω διὰ δγοφερὴν ἐλάαν" τάχω δ᾽ ἔσσεται ἠώς. 

ὠλλὰ μέν᾽, εἰσόκε δώρω φέρων ἐπιδίφρια θείη 

Ἴρως ̓ Ατρείδης, δουρικλειτὸς Μενέλαος, 

καὶ μύθοις ἀγωνοῖσι παραυδήσας ἀποπέμψη. 

τοῦ γάρ τε ξεῖνος μιμνήσκεται ἤματα πάντα 

ἀνδρὸς ξεινοδόκου, ὅς κεν φιλότητω παράσχη" 

Ἃς ἔφατ᾽" αὐτίκα δὲ χρυσόθρονος ἥλυθεν ἠώς. 

ἀγχίμολον δέ σφ᾽ ἡλθε (βοὴν ὠγαβὸς Μενέλαος, 
ὠνστὼς ἐξ εὐνής, Ἑλένης πάρω κωλλικόμοιο. 
τὸν δ΄ ὡς οὖν ἐνόησεν. Ὀδυσσῆος φίλος υἱὸς, 

σπερχόμενός ῥῶ χιτῶνα, περὶ χροὶ σιγωλόεντα 

δῦνεν, καὶ μέγω φᾶρος ἐπὶ στιβαροῖς βάλετ᾽ ὥμοις 
ἥρως" βλ δὲ θύραζε, παριστάμενος δὲ προσηύδω, 

Τηλέμωχος φίλος υἱὸς Ὀδυσσῆος θείοιο" 

᾿Ατρείδη, Μενέλαε διοτρεφές, ὁ ὀρχούμε λαῶν, 

ἤδὴ νὺν “ ἀπόπεμπε φίλην ες πατρίδα γαῖαν" 

45. ἀπο ]η15 ποτ ὙΥ, 10. ἔξειπεν. 
10. ᾿Ατρεξίδης. Μενέλαβος. 5). Μενέλαξος. 58. πάρα] παρὰ . ὅᾳ 
προσήυδα, οἱ ἔπος ἤυδα 5 ργΑϑοΙρ. Η. 63. ουϊτς Ἡ. {Πποϊπ]5 ᾿ποῖπ- 
ἀπ ὟΥ. 64. ᾿Ατρεξίδη Μενέλαξε. λαξῶν. ᾿ 

43. πρὸς μακρὸν "Ολυμπον] γλαυκῶπις ᾿Αθήνη ἡ. 0. βειποῦσ. 44. Ρηδέο 
52. δουρικλειτὸς] δουρικλυτὸς ᾿ 

ρίας σοῦ. ὦ. 45. Λὰξ ποδὶ κινήσας] 

Πρεπόντως ὃ μὲν ὑπὸ ἐκπλήξεως ἐπειγό- 

μενος οὔτε τὸν καιρὸν οὔτε τὸ πρέπον θεω- 
ρεῖ. ἐφίστησι δὲ αὐτὸν εἰς ταῦτα ὃ Πει- 
σίστρατος. ὦ. Νοθεύεται ὡς διαπεπλασ-- 

μένος ἐξ ἡμιστιχίου τῆς κ' ̓ Ιλιάδος (1 58.) 

(ἢ. ΡΟΆΒ. εχ Ηδ1].). ἐκεῖ γὰρ προσ- 
ἡκόντως Νέστωρ κοιμώμενον Διομήδην 
᾽ν ’ὔ Ἁ Χ μ)»- 

ἀνίστησι, κύψαι κατοκνήσας διὰ τὸ γῆ- 

ρῶς. Μιηά, 133. 47. Πρήσομεν] Πε- 

ράσωμεν. ΝΡ. 49. Οὔπως ἐστίν} 
Φησὶν ὅ Πεισίστρατος, κατὰ τὴν νύ 
ὦ "Τηλέμαχε οὐ δυνατὸν ἐλαύνειν καὶ 

ἅρματος περᾷν τὸν δρόμον. ἀλλὰ μείνω. 
μεν ἕως ἂν νη Μενέλαος ἔλθῃ καὶ δῶρο 
θήσει ἐν τῷ ἅρματι. Ω. δι. ἘΕπιδίφρια, 
Ἐπὶ τὰ ἅρματα κομισθησόμενα. Β 
Επὶ τὸν δίφρον τιθέμενα ἢ τὸ ἅρμα ̓ 
Ψυ]ρ. 62. Παριστάμενος δὲ προσ: 
ηὔδα. ἴῃ Ηλι]. βιιργαβουιρύιμηι ἔπό 



18. Χν. ΟΔΥΣΣΕΙ͂ΑΣ Ο. 66----8ο. 68 
-ν Ε μιν 

ἡ γάρ μοι θυμὸς ἐέλδετωι οἴκωδ᾽ ἱκέσθαι. 
Ῥ' 9. ὦ Ν ᾽ 

Τὸν δ᾽ ἡμείβετ᾽ ἔπειτω (βοὴν ἀγωβθὸς Μενέλαος" 
»ἬἝ ᾽ ΕΥ ΓΤ ἢν ἣἂΪ “Ψ ᾽ ͵7 ,Ο ἃ 

"λέμωχ᾽, οὔτι σ᾽ ἔγωγε πολὺν χρόνον ἐνθάδ᾽ ἐρύξω 
μενον νόστοιο᾽ νεμεσσώῶμαι δὲ καὶ ἄλλῳ 
δοὶ δόκῳ, ὁς κ᾽ ἔξοχω μὲν φιλέησι γόρι ξεινο νῊ; ς αὶ εζοχ, Ἑ φιλεήσιν, ν 7ο 

᾿ 8.53 7 5 ᾿ ΕΣ ᾿, 

οχο δ᾽ ἐχθαίρησιν. ἀμείνω δ᾽ αἴσιμα πάντα. 
“Χχ χ 3 β Ἢ .« μ ᾽ ΦΆ Α«Α “ Ψ΄ 

Ὃν τοί κωκον ἐσθ το δτ οὐν ἐβέλοντω νέεσθαι 
"“" 3 « 3 7 

νον ἐποτρύνη, καὶ ὃς ἐσσύμενον κωτερύκη. 
Ν “ τος “»,« "992 ΝΣ 
ρὴ ξεῖνον πωρεόντω φιλεῖν, ἐθέλοντα δὲ πέμπειν. 

᾽ » » ΕἸ 

λλὰ μέν᾽, εἰσόκε δώρω φέρων ἐπιδίφριω θείω γς 
υλὼ, σὺ δ᾽ ὀφθωλμοῖσιν ἴδης" εἴπω δὲ γυναιξὶ 
πον ἐνὶ μεγάροις τετυκεῖν ὥλις ἔνδον ἐόντων. 
μμφότερον, κῦδός τε καὶ ἀγλαϊη, καὶ ὄνειαρ, 

ἡπνήσαντας ἴμεν πολλὴν ἐπ᾽ ἀπείρονω γαϊαν. 
δ᾽ εθέλεις τρεφθήνωι ἀν Ἕλλάδω καὶ μέσον Αργος, 8ο 

66. ξοίκαδ. 607. Μενέλαβος. 69. Ριέμιενον. Εῖσον. “ἃ, τρεῖ πὶ Ἧ, τὉ, 
". ἐποτρύνῃ] ἐποτρύνεΐ Η. ἐποτρύνει, (Θἴ εποτρυνοι ῥτὸ ν. 1.) Υ. 7. 10. κατε- 

4 κατερύκει Η. κατερύκει ὟΥ. 
πω. 77. Ράλις. 

74. ἀπο ηἶ8 ἱπο πάϊς ὙΥ, 
8ο. τρεφθῆναι τραφθῆναι τθοχί. οἴ 5080]. 564 βιιρτὰ 

γ6. Εἴδης" 

α ἴῃ ἰοχίι βου! ρίμμη ταρ Η. τερφθῆναι Ν΄. τραφθῆναι ὟΥ. 

δα. 71. ᾿Αμείνω δ᾽ αἴσιμα πάντα) 
Σ δίκαια, οἷον εἰρημένα καὶ προσήκοντα. 
τρὸν γὰρ πᾶν ἄριστον. Ὡ. 73. Ἐεῖνον 
οτρύνει] Εὐπρεπῶς μετὰ προφάσεως 

ρύνει (Β. ἐπείγει) ἀπελθεῖν. θθ. Ω. 
ι. ὁ Ἔν πολλοῖς οὐκ ἐφέρετο. καὶ ἔστιν 
σιόδειος τῆς φράσεως ὁ χαρακτήρ. εἰ 
δεχοίμεθα αὐτὸν, πρὸ τῶν πρὸ ἑαντοῦ 
) στίχων ὀφείλει γράφεσθαι. Ἠ 1]. 
ἰηἀ. τ 43. Ὁ, Τοῦτο τὸ σχῆμα κα- 

ἴται γνωμικόν. α]ο. 78. ᾿Αμφό- 
ρον} Οἱ η΄ ἠθετοῦντο. Συγκέχυται δὲ 

τὸ δυϊκὸν τοῦ, ἀμφότερον. Ηἃγ]1, Κῦδος 
καὶ ἀγλαΐα ἕν ἐστι" διὸ καὶ τὸ ἀμφότε- 
ρὸν ἐπήγαγε (ἢ. ΡΟΗΒ. εχ Ηδΐῖ].; 
αὉϊ οϑί ἐπήνεγκεν). κῦδος καὶ ἀγλαΐα 
τῷ ξενοδόχῳ, ὠφέλεια δὲ τῷ ξενισθέντι. 
Ω. Κατ᾽ ἀμφύτερόν ἐστι καλὸν καρ- 
τερῆσαί σε" κῦδός τέ σοι γενήσεται καὶ 
λαμπρότης, καὶ ὄφελος. Ω.  8ο. Τραφ- 

θῆναι) ὋὉρμηθῆναι. Γράφεται 
τερφθῆναι. 5 Ψα!]ρ. ὋὉρμηθῆναι, ὁρμῆ- 
σαι. Β. ᾿Αντὶ τοῦ τραπῆναι. . ᾿Ατό- 
πὼς δὲ καὶ τὸ, ἀν᾽ Ελλάδα. κοινὴν ἦ γὰρ 

Ἀ 

καὶ, 

ἃ Τῃ Μράϊο]. μοο βοβο απ ἈΡβαγᾶθ τοϊαΐαμν οδί δὰ γα. οἵ ᾳφυϊάθπι Ἰθιηπιαῖο οἴ πὶ 
5110 ᾿Αλλὰ μένε. ΒΟΤΊΜ. 
ς Βῖο ρα, διηΐ. Νι ΒΟ  ν ] δ ηἃ τερφθῆναι μα θοῖ ἴδηι ΡΓῸ ἸΘηγτηδῖθ, ρ6 1 ΒΡΠΑΪ πιὰ 
υὰ ἀυθῖς ρτὸ τρεφθῆναι ατιδὲ ἀμΐο ὙΥΟἸἤαπι ογαῦ νυ]σαΐα τοχαβ βοσρῖαγα. Βάτγῃ. ἴῃ 
Ππιαΐο (ἰάθη αὐ τραφθῆναι, ἴῃ ΒΟΠΟ]ΪΟ αἴθοπι ρτὸ τερφθῆναι σου σα Ἰθ πὶ τρεῷ- 
γα. ἘΔ1]. οἱ νἹηα. 133. νοῦθο τραφθῆνα, ἴῃ τοχί δάβουρίαπι Παθοαΐϊ ναγϊδϊαΐοπι 
ρφθῆναι. ΑἸ τοβίαπιιπι αὐταμηαιιο ΒΟ ΠΟ] απ ἴῃ Του παΐο πα θοῖ σραφθῆνα,, ΒΌΤΎΜ. 
"Βουίαβϑο Ἰοσοηάυμ μόνην. ΡΟΙΒ. Υἱα. δὰ λ΄. 405. ΒΌΤΤΜ. 



04 ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Ο. 8ι---ττοῦ. 

ὀφρα τοι αὐτὸς ἔπώμαι, ὑποζεύξω δέ τοι ἵππους, 

ἄστεω δ᾽ ἀνθρώπων ἡγήσομαι" οὐδὲ τις ἡμέας 
αὕτως ἀποπέμψει, δώσει δέ τι ἐν γε φέρεσθαι, 

ἡέ τινώ τριπόδων εὐχώλκων, ἠὲ λεβήτων, 

ἐ δύ᾽ ἡμιόνους, ἠὲ χρύσειον ὄλεισον. 

Τὸν δ᾽ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα" 

᾿᾿Ατρείδη, Μενέλαε διοτρεφές, ὄρχαμε λαῶν, 

βούλομαι ἤδη νέϊσθωι ἐφ᾽ ἡ ἡμέτερ᾽" οὐ “γὰρ ἜΝ 
οὖρον ἰὼν κατέλειπον ἐπὶ κτεάτεσσιν ἐμοῖσι 

μὴ πατέρ ἀντίθεον διζήμενος αὐτὸς ὄλωμαι, 
ἤ τί ἊΝ ἐκ μεγάρων. κειμήλιον ἐσθλὸν ὄληται. 

Αὐτὰρ ἐπεὶ τόγ᾽ ἄκουσε [βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος, 
αὐτίκ᾽ ἄρ ἡ ἀλόχῳ ἠδὲ δμωῆσι κέλευσε 

δεῖπνον ἐνὶ μεγάροις τετυκεὶν ὥλις ἔνδον ἐόντων. 

ἀγχίμολον δέ οἱ Ἴλθε Βοηθοίδης ᾿ Ετεωνεὺς, 

ἀνστὰς εξ εὐνῆς, ἐπεὶ οὐ πολὺ ναῖϊεν ἀπ᾽ αὐτοῦ" 

τὸν πὺρ κήωι ἄνωγε βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος, 

ὀπτήσαί τε κρεῶν" ὁ δ᾽ ἄρ᾽ οὐκ ἀπίθησεν ἀκούσας. 

αὐτὸς δ᾽ ἐς θάλωμον κατεβήσωτο κηώεντω, 

οὐκ οἷος, ὥμω τῷγ᾽ “Ἑλένη κίε καὶ Μεγωπένθης. 
ὠλλ᾽ ὅτε δὴ ῥ᾽ ἵκωνον, ὅθ᾽ οἱ κειμήλιω κεῖτο, 

᾿Ατρείδης μὲν ἔπειτω δέπας λάβεν ἀμφικύπελλον, 

82. ἡμέας] ὑμέας Ν. 10. βάστεα. 

Θιηθη(. πηδηι85 δ᾽ πβάθμ Η. ἀππέμψει ΥΥ. 
87. ᾿Ατρεβίδη, Μενέλαξε. λαξῶν. 80. ἐμοῖσι] ἑοῖσι 
93. δμωῇσι]) δμώεσσι Ψ. 10. αὐτίκα ῇ. 64. βάλις. 
ἄπ. ο7. κῇαι] κεῖαι Η. κεῖα Ν. κῆαι ὟΝ. 
1ΟΙ. ὅθ᾽ οἱ] ὅθ, Η. 10. ἔοι. 102. ᾿Ατρεβίδης. 

832. ἀποπέμψει) ἀμπέμψει δ΄ 
10. τι ἕν γε] τε ἔργα Υ᾽ 

92. 957. Μενέλαβοι. 

95- ἔοι. οὔ. ἀπ᾿ 
99- κηώεντα) κιώεντώ ν 

9. 9 ““ σρῃβι 556." 93. Αὐτίκ᾽ ἄρ᾽ ἦ 

χῳ] Οὐχ ἵνα αὐτουργήσῃ, ἀλλ᾽ 

τὴν ὑπὸ ᾿Αχιλλεῖ “Ἑλλάδα καλεῖ Ὅμη- 
ρος. Ω. δῖ]. 823. ᾿Αμπέμψει διὰ 
τοῦ μ. ἔστι γὰρ ἀποπέμψει. Ηδ1]. 
᾿Αμπέμψει ἴοχί. Γρ. ἀποπέμψει. τη. 
133. 88. 'Ὀπισθεν] Παρὰ τὴν ὄψιν. 
τὸν ἐξ ὑποστροφῆς φυλάττοντα. Ψαϊς. 

91. ΡΟΙΒ. οχ δι]. τοίοθγθῃβ : 
“Ψιάθίυγ ΑΥΒίορῃδηθ8. ϑρΡΌΣΠη 

κελεύσῃ. καὶ διδάσκει μὴ δίχα γυναικὶ 
κελεύειν τι κατὰ οἶκον. Ὁ. 95. ᾽Αγχ 

μολον} Οὐκ ἀναγκαῖον ἀθετεῖν. οὐ γὰ 
δῆλοι οἱ θερώποντες ὥστε ἐν τῇ αὐτῇ ὁ κί, 

οἰκεῖν. Ὡ, Ηἃγ]. οϑ. Οπτῆσαίτε κρεῶν 
Τῶν ἀπολελειμμένων ἔτι ἀπαρασκευάσ' ε Ἵ 

Η 
ἐ 
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ν δὲ κρητήρω φέρειν Μεγωπένθε ἄνωγεν 
γύρεον" Ἑλένη δὲ παρίστατο φωριωμοῖσιν, 
ἔσαν οἱ πέπλοι παμποίκιλοι, οὃς κάμεν αὐτή. Ιος 
ν ἕν᾽ ἀειραμένη Ἑλένη φέρε, δῖα γυναικῶν, 

κάλλιστος ἔην ποικίλμασιν, ἠδὲ μέγιστος" 

τὴρ δ᾽ ὡς ἀπέλαμπεν, ἔκειτο δὲ γείωτος ἄλλων. 

ἢ 'ν ἰένωι προτέρω διὼ δώμωτος, ἕως ἵκοντο 
λέμαχον' τὸν δὲ προσέφη ξανβὸς Μενέλαος" 110 
Τηλέμαχ; ̓ ἤτοι νόστον, ὅπως φρεσὶ σῆσι μενοινοῖς, 

τοι Ζεὺς τελέσειεν, , ἐρίγδουπος, πόσις Ἥ ρῆς. 

ων δ᾽, ὅσσ᾽ ἐν ἐμῷ ὀίκω κειμήλια κέιται, “ 

γώ, ὃ, κάλλιστον καὶ τιμηέστατόν ἐστι" 

Τώ το κρητήρω τετυγμένον' ἀργύρεος. δὲ 15 

ὶν ἅπας, χρυσῷ δ᾽ ε ἐπὶ χείλεα κεκράανται 

ον δ᾽ Ἡφαίστοιο" πόρεν δέ ε Φαίδιμος ἡ ἥρως, 
νίων βασιλεὺς, ὅθ᾽ ε εὸς δόμος ἀμφεκάλυψε 
τέ οὐ νοστήσαντα" τεὶν δ᾽ ἐθέλω τόδ᾽ ὀπάώσσαι. 

Ὡς εἰπὼν, ἐν χερσὶ τίθει δέπας ἀμφικύπελλον .20 

΄ ̓Ατρείδης" ὁ δ᾽ ἄρ κρητήρω φαεινὸν 
᾿ αὐτοῦ προπάροιθε φέρων κρωτερὸς Μεγαπένθης, 
ὕρεον" Ἑλένη δὲ παρίστατο καλλιπάργος, 

γλον ἔχουσ᾽ ἐν χερσὶν, ἔπος ν᾽ ἐφατ᾽, ἔκ τ᾽ ὀνόμαζε'" 
Δώρόν τοί καὶ ἐγὼ, τέκνον φίλε, τοῦτο δίδωμι. 125 

μ Ἑλένης χειρῶν, πολυηράτου ἐς γάμου ὥρην, 

ἀλόχω φορέειν" τείως δὲ φίλη παρὼ μητρὶ 

οΚ. οι. Τμορὶ ροϑϑιῖ ἔνθα δ᾽ ἔσαν π. Μιά. Ηδγηῃ. ΟΡ55. δά 1]. ζ΄. 280. 
. δῖδα. 100. ἕως ῥΥἶπιο βουϊρίμμι, 564 « ἰπβουίιιηιν ἃὉ ἜΝ 
νι} ἴῃ γθοθη8, ᾿ς οἵ 153. Η. 110. Μενέλαξβος. 112. ὥς] ὅς 
. δώρων) δῶρα Ἡ. δῶρον ΚΝ. ἰδ. ξοίῳ. 114. οἰ Η. 117. δέ ] 
Ῥίο ν. 10. 10. βέργον. ῥε. 118, ἑξός. 110. κεῖσέ] κεῖθι ΡΓῸ 
ὟΝ, 120. βειπών. 121. ᾿Ατρεξιδης. 124. χερσὶν] χειρὶ ΗΝ τειν 

126. πολυηράτου) πολυκράτου οἴ σ᾽ Δἀάϊζιπι τη. δηίαια Η. ΡΟΗΒ. 

Β. νυ ]ρ. ᾿Αττικὴ ἡ φράσις. ὦ. οὐκ ἐσχηκυίας καιρὸν τὴς Ἑλένης ἐργά- 
. Φωριαμοῖσι) Τοῖς κιβωτίοις διὰ τὸ σασθαι. νῦν γὰρ ἧκε. δύναται γὰρ 

θι τὰ φάρη ἀμᾶσθαι ἢ διὰ τὸ τοὺς μέντοι καὶ πρὸ τοῦ ἀπάραι ἐργάσασθαι" 

ἰς ἀπείργειν. νυ ρ. οἀά. τϑοθηϊῖ. καὶ ἐξ Ἰλίου κεκομικέναι. , Ψιηά. 

ποῦ τοὺς φῶρας ἀμύνειν. Β. ὦ. 133. 120. Γρ. χειρὶ, ἑνικῶς. ΗδΔΙ]. 
. Οὗς κάμεν αὐτή] Αἰτιῶνται ὡς 126. Μνῆμ᾽ Ἑλένης] Οὐ μόνον δεδω- 

ΜΟΙ, 11. Κ 



00 

κείσθω ε ενὶ “μεγάρῳ' σὺ δέ μοι χαίρων ἀφίκοιο 

οἶκον εὐκτίμενον, καὶ σὴν ἐς πατρίδα γαῖαν. 

Ὡς εἰπουσ᾽ ἐν χερσὶ τίθει" ὁ δ᾽ ἐδέξατο χαίρων. 
καὶ τὼ μὲν ἐς πείρινθα τίθει Πεισίστρωτος ἥρως 

δεξάμενος, καὶ πάντα ἑῷ θηήσατο θυμῷ. 

τοὺς δ᾽ ἦγε πρὸς δῶμα κάρη ξανθὸς Μενέλαος" 

ἑζέσθην δ᾽ ἀρ ἔπειτω κατῶὼ κ κλισμούς τε, θρόνους τε. 
χέρνιβα δ᾽ ἀμφίπολος προχόῳ ἐπέχευε φέρουσα 

καλῇ, χρυσείη, ὑπὲρ ἀργυρέοιο λέβητος, 

νψασθαι" παρὰ δὲ ξεστὴν ἐ ἐτάνυσσε τράπεζαν. 

σῖτον δ᾽ αἰδοίη ταμίη παρέθηκε φέρουσα, 

εἴδατα πόλλ᾽ ἐπιθέϊσω, χαριζομένη παρεόντων. 

πὰρ δὲ Βοηβοίδης κρέω δαίετο, καὶ νέμιε μοίρως" 

ὠνοχόει δ᾽ υἱὸς Μενελάου κυδαλίμοιο" 

οἱ δ᾽ ἐπ᾿ ὀνείαιθ᾽ ὶ -ετόιμια προκείμενα χειρως ἴωλλον. 

αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος εξ ἔ ἐρὸν ἔντο, 

καὶ τότε Τηλέμαχος καὶ Νέστορος ἀγλαὸς υἱὸς 
ἵππους τε ζεύγνυντ᾽, ἀνά θ᾽ ὥρμωτω ποικίλ᾽ ἔβαινον" 

εκ δ᾽ ἔλωασαν προθύροιο καὶ αἰθούσης ἐριδούπου. 

τοὺς δὲ μετ᾽ Ἂ ᾿Ατρείδης ἔ εκιε ξανθὸς Μενέλαος, 

οἶνον ἔχων ἐν χειρὶ μελίφρονα δεξιτερῆφι, 

120. ῥοῖκον. 

137. παρὰ) παρα Ἡ. 
θεῖ ΨΚ. {{ποϊμ15 ᾿ποϊά! ὙΥ, 
τότε] δὴ τότε ὟΥ. 
147. ᾿Ατρεβίδης. 

130. βειποῦσ᾽. 

Μενέλαζξος. 

κυίας ἀλλὰ καὶ ἐργασαμένης. ψαυΐρ. 

128. ᾽᾿Αρίσταρχος, κεῖσθαι. Η 41]. ᾽᾿Αφι- 

και) Γρ. ἀφίκοιο. δ Ἰηά, σ6. 130. 
Γρ. χειρί. Ηδ1]. 131. Ἐς πείρινθα) 
Εἰς τὸ ἐπίθεμα τοῦ δίφρου, ὅ ἐστι τὸ 

πλινθίον ἤτοι ἡ στρῶσις τοῦ ἅρματος. 
γίνεται δὲ ἀπὸ τοῦ πέρας. Β. Κιβώτιον 
τῆς ἁμάξης ἐφ᾽ οὗ κατέθηκε (Βᾶτη. 

ἴη5. τὴ) ὁ ὀχούμενος. Ἄα]ρ. 644. γοα. 
138. Σῆτον δ᾽ αἰδοίη ταμίη) Τοῖς δὲ 
μνηστῆρσι δι’ ἀπληστίαν καὶ ἀσωτίαν, 
Σῖτον δὲ δμωαὶ παρενήνεον (α΄. 147.) 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Ο. 

139. οἴ Η. ΑἸΙοηᾶ πιδηιι δἀβουιρίιμ ἢ 
141. βοινοχόει. 

145. τε ζεύγνυντ᾽ ] τ᾿ ἐζεύγνυντ᾽, ὨΪσ οἴ τ90.} 
1 4ὃ. βοῖνον. ἂν Ι 

128-----τ 48, 118. ΧΥ͂, 

132. Γεῷ. 133. Μενέλαξ, 

Μενελάβου. 144. 

Ἵ 

Ω. 141. Οἰνοχόει] Οὕτω διὰ τοῦ" 
ΗΔ]. 146. Αἰθούσης ἐριδούπου] “ 

οἰκίας ἐκεῖθεν προβάλλειν τὸν ἥλιο 
ανίσχοντα εἰς ὕψος οὐράν (80Υ. οὐρᾶν 
Ε. ᾿Εριδούπου] Μεγαλοήχου. ' 
λόηχον δὲ λέγει τὸ πρόθυρον ἐκεῖν ,1} 
ἔοικε διὰ τὸ τὸν ἄνεμον ἐκεῖθεν με 
ἤχου σφοδροτέρον πνέεσθαι" ἢ διὰ τὸ" 
θύραν μὴ εὔστροφον εἶναι ὡς “ 

“ συμπτύχεσθαι, ἀλλ᾽ ἤχον ἘΝ 
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υσέῳ ἐν δεέπαΐ, ὄφρα λείλψαντε κιοίτην. 

, δ᾽ ἵ ἑππῶων προπάροιθε; δεδισκόμενος δὲ προσηύδα" 150 

Χαίρετον, ῶ κούρω, καὶ Νέστορι ποιμένι λαῶν 

τειν" Ἴ γὰρ ἔμοιγε, πατὴρ ὡς, ἥπιος ἥεν, 

ὡς ἐν Τροίῃ πολεμίζομεν υἱ υἱες ᾿Αχαιών. 

Τὸν δ᾽ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὐδω" 

λίην κείνω γε; διοτρεφές, ὦ ως ἀγορεύεις, 155 

ὑντα τάδ᾽ ἐλθόντες κατωλέζομεν' αἱ γὰρ ἐγὼν ὡς 
πτήσως ᾿Ιθάκηνδε, κιχῶὼν Ἰσ μὲς ἐνὶ οἴκω 

γοιμ᾽, ὡς παρὰ σέιο τυχῶν φιλότητος ἁπάσης 
μ“: αὐτὰρ ἄγω κειμήλιοι πολλὰ καὶ ἐσθλά. 

Ὡς ὥρα οἱ εἰπόντι ἐπέπτατο δεξιὸς ὅ ορν! 5, ιόο 

τὸς ἀργὴν χῆνα φέρων ὀνύχεσσι πέλωρον, 

ἐρον εξ αὐλής" οἱ δ᾽ ἰὔζοντες ἔποντο 

ρες ἡδὲ γυναίκες" ὁ δέ ἀφοσυι ἐγγύθεν ελθῶν 

“ιὸς ἥϊξε πρόσθ᾽ Ἱ ἰπότίως οἱ δὲ ἰδόντες 

σαν, καὶ πᾶσιν ἐνὶ φρεσὶ θυμὸς ἰάνθη. ιός 

σι δὲ Νεστορίδης. Πεισίστρωτος ἤρχετο μύθων' 

Φράζεο δὴ, Μενέλαε διοτρεφές, ὁ ὀρχίοῦμιε λαῶν, 

γῶϊν τόδ᾽ ἔφηνε θεὶς τέρως, ἠξ σοι αὐτῷ. 

Ἣς φάτο" μερμήριξε δ᾽ ἀρηΐφιλος Μενέλαος, 

Τῶὼς οἱ κατὰ μοῖραν ὑποκρίνωιτο γοήσας. 170 

[51. λαῶν. 152. βειπεῖν. βώς. 153. ἐν] ἐνὶ Η., ν]46 δα τορ. 
᾿Αχαιξῶν. 157. κιχὼν] κιὼν , ὙΥ. 10. ᾿Οδυσῆ᾽] ὀδυσῆϊ Η. 

βοίκῳ. 158, βείποιμ᾽. 16ο. ἔοι βειπόντι. 164. ΠΡιδόντες. ι6γ. Με- 

χξε. λαξῶν. 168, εἰ] ἢ, οἴ εἰ αἀβοηρύιμη Η. ἢ ὟΥ. τόρ. Μενέ- 
ὃς. 170. ῥοι. 

τε καὶ ἀπαίσιον. Ὁ. 149. Δει- Ὁ, 162. Οἱ δ᾽ ἰύζοντες] Πρὸς τὴν 

τε δ] Σπείσαντες. ἨδΙ]. νυΐρ. πτῆσιν ἔτρεχον ποιὰν φωνὴν ἀφιέντες 

), Δεδισκόμενος] Διαφιλοφρονούμενος. ἵἕα ῥίψῃ τὴν χῆνα. Β. Θ. τι68. 

152. Εἰπεῖν] Χαίρειν δηλονότι. Ὁ. ““Ἢ, οἱ εἰ δἄβοῦ. ἴῃ τοχῖ. [110 
ὡς, εἰπεῖν" οὐκ, εἴπετον. Ηαῖ)]. ““ νρϑίβιιβυ ὅ.0 80]. τὸ δεύτερον περι- 
᾿ τῶν ὲ ἐστιν, ὡς, Ἥρω;, Λαομέ- ““ σπαστέον ὡς ἐρωτηματικόν." ΡΟΙΒ. 

εἰ πολίσσαμεν (11. η΄. 453.). Ηὰ}]]. εχ Ηδη]. 170. Ὑποκρίναιτο)] Δια- 

). Αὐτὰρ ἐγὼ (516) κειμήλια] Δείξω. κρίνοιτο. Ο. ᾿Αποκριθε. Μυϊρ. 

νυὶᾳ. οἄ. δῃν. λελψανδες. σπ. τἸηθπᾶοβο Βοιηΐπαίο σ. Νδια βίατιμι δι] ] σοἴτη : κισί- 
᾿ ἀσέλθοιεν. ΑἸϊὰ5 ἀἰχουὶβ αΐδβο λείψαντες ἰοίσην. ΒΌΤΈΜ. 
Οὐυ!. 8010], ν,35. ΒΟΌΤΤΜ. 

Κκ 2 



0δὃ 

τὸν δ᾽ “Ἑλένη τανύπεπλος ̓ ὑποφθαμένη φάτο μῦθον" 

Κλῦτέ μευ, αὐτὰρ ἐγὼ μαντεύσομιαι, ὡς ἐνὶ θυμῳ 

ἀθάνατοι βάλλουσι, καὶ ὡς τελέεσθαι ὁ ὀΐω. 
ὡς ὅδε χὴν ἥρπαξ᾽, ἀτιτωλλομένην ἐνὶ οἴκω, 
ἐλθὼν ἐξ ὄρεος, ὅθι οἱ γενεή τε, τόκος τε 

ὡς Ὀδυσεὺς κωκὼ πολλὰ παβὼν, καὶ πόλλ᾽ ἐπωληθεὶς, 
οἴκαδε γοστήσει, καὶ τίσεται" ἠε καὶ ἤδη 
οἴκοι, ὠτὰρ μνηστήρσι κακὸν πάντεσσι φυτεύει. 

Τὴν. δ᾽ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα" 

οὕτω νὺν Ζεὺς θείη, ἐρίγδουπος πόσις Ἥρης, 

τῷ κέν τοι καὶ κεῖθι, θεῷ ὡς, εὐχετοώμην. 
Ἦ, καὶ ἐφ᾽ Ἱπποιΐν μώστιν βάλεν" οἱ δὲ μάλ᾽ 

ἡίξαν πεδίονδε διὼ πτόλιος μεμαώτες. 

οἱ "δὲ πανημέριοι σέϊον ᾧγὺν ἀμφὶς ἔχοντες" 

Δύσετό τ᾽ ἠέλιος, σκιόωντό τε πᾶσαι ἀγυιαί" 

ἐς Φηρὰς δ Ἱ ἐκοντο, Διοκλήῆος ποτὶ “δώμα, 

υἱέος Ὀρσιλόχοιο, τὸν ᾿Αλφειὸς τέκε παΐδω. 

ἔνθω δὲ νύκτ᾽ ἄεσαν' ὁ δὲ τοῖς πὼρ ξείνιο θηκεν. 

Ἦμος δ᾽ ἠριγένεια, φάνη ῥοδοδάκτυλος ἡ ἥως, 

ἵππους τε ζεύγνυντ᾽, ἀνά θ᾽ ἅρματα ποικίλ᾽ ἐβαινον᾽ 

ἐκ δ᾽ ἔλασων προθύροιο καὶ αἰθούσης ἐριδούπου" 

τὼ δ᾽ οὐκ ὄκοντε πετέσθην. 

αἶψα δ᾽ ἔπειθ᾽ ἵκοντο Πύλου αἰπὺ πτολίεθρον" 

καὶ τότε Τηλέμαχιος προσεφώνεε Νέστορος υἱόν" ; 

Νεστορίδη, πῶς κέν μ9ι ὑποσχόμενος τελέσειας 19 

μάστιξεν δ᾽ ἐλάαν" 

174. ἥρπαξ᾽ ἥρπαξεν Η 
1.78. βοίκοι. ι81. ξώς. 

τε] ἄκοντι Ν. 

172. Μαντεύσομαι] "Ἔνιοι, μυθήσομαι. 
Ηδ1]|. 174. ᾿Ατιταλλομένην] ΚΚυρίως 
μὲν ἐκ νηπίου, νῦν δὲ μετ᾽ ἐπιμελείας 
τρεφομένην. θ. 9. 177. Ἠὲ καὶ ἤδη 
οἴκοι] Ὑπακουστέον τὸ ἐστίν. Ψα]ρ. 
18ο. ᾿Ερίγδουπος] Ἣ μεγαλόψοφος ἀκ- 
τή. Ψυϊσ. Οἴι ποιμαιαπι ἢιο 
αυδάγου. ἰμεθο θχρ]!οαῖίο ΒΑΓΏΘΒ115 
ἀ}1|5 ἰΙ00. Δ] τ οχ Ἡ βυοθῖο γθρο- 
δι, Νοβίγυιη. ογαΐ β᾽ οβϑαῃι αἱ 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Ο. 

10. βοίκῳ. 
187. ᾿Ορσιλόχοιο] ὀρτιλόχοιο Η. 

118. ΧΥ, 171-ππτιο δ. 

ὰ. 

ιϑς 

ὠκώ 

19 

τ ϑο Γοὶς 

ογὰς γϑϑι το γθ, Βἰη ] αι ΠΙΟΠΘΙ 
θη ἴῃ δάἊ. δηΐ. γϑ]θοΐαη 6586 ἢ 
ΤΟΥ δἰ οβδϑ8 δὰ νν. 214. οἴ 2 
184. Ζυγὸν ἀμφὶς ἔχοντες] Τὸν ζυγ 
ἑκατέρωθεν βαστάζοντες. Ἐ. Ὁ. ΛΔ 
οὖν τοῦ παρακολουθοῦντος τὸ ἔτρεχον 
186. Ἐς Φηράς)] Διὰ τοῦ ἡ τὴν πὸ; 

τὴν Λακωνικήν. ΗΑ1]. ᾿Απὸ Λακεδὲ 
μονίας (807. -γος.] ἕως Φηρᾶς ἡμέρι 
ὅδὸς, ἀπὸ δὲ τῆς Φηρᾶς ἄχρι καὶ Πύλ 
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ὕθον ἐμόν ; ξεῖνοι δὲ διαμπερὲς, εὐχόμεθ᾽ εἶνωι 
ς πατέρων φιλότητος" ἀτὰρ καὶ ὁμήλικές ἐσμεν" 

ε δ᾽ ὁδὸς καὶ μᾶλλον ὁμιοφροσύνησιν ἐνήσει. 

ή με παρὲξ γε γήω, διοτρεφὲς, ἀλλὰ λίπ᾽ αὐτου, 

ή με γέρων ἀέκοντω κατάσχῃ ῳ εἰὴ οἴκω, 

μενος φιλέειν" ἐμὲ δὲ χρεῶν. θᾶσσον ἱκέσθαι. 

Ἃς φάτο' Νεστορίδης δ᾽ ἄρ ἑῷ συμφράσσατο θυμῷ, 
χπως οἱ κατὰ μοιρῶν ὑποσχόμενος τελέσειεν" 

δὲ δέ οἱ φρονέοντι δοώσσωτο κέρδιον εἶ εἰναι" 

τρέψ᾽ ἵ ίππους ἐπὶ γηω θοὴν, καὶ θίνα θωλάσσης" 
ἡ δ᾽ ἐνὶ πρύμνη ἐξαίνυτο κάλλιμα δώρω, 

γθητα, χρυσόν τε, τά οἱ Μενέλαος ἔδωκε" 

ὠΐ μιν ἐποτρύνων ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 

Σπουδῇ νῦ γὺν ἀνάβωινε, κέλευέξ τε πάντας ἑταίρους, 
βν ἐμ ἐμ ὲ οἴκαϑ᾽ ἱκέσθαι, ἀπαγγεΐλαί, τε γέροντι" 

γὰρ ἐγὼ τόδε οἶδω κατὼ φρένα καὶ κατὰ θυμὸν, 

ος ἐκείνου θυμὸς ὑπέρβιος" οὔ σε μεθήσει" 

λλ᾽ αὐτὸς καλέων δεῦρ εἴσεται" οὐδὲ σέ βρα 

Ψ ἰέ ἰένωι κενεόν" μάλα γὰρ κεχολώσεται ἔμπης. 

Ἃς ἄρα φωνήσας ἔλασεν καλλίτριχας ἵππους 

Ψ, Πυλίων εἰς ἄστυ, θοῶς δ᾽ ἄρα δώμαϑ᾽ Ἱ ἱκώνε. 

λέμαχος δ᾽ ἑτάροισιν ἐποτρύνων ἐκέλευσεν" 

Ἔγκοσμεέιτε τὼ τεύχε, ἑτώϊροι, νηὶ μελαίνη" 

200 

205 

210 

215 

10. ἀβέκοντα. 
202. ἑξῷ. 
209. νῦν 

213. οὐδέ σέ] 
216. βάστυ. 

107. ἐσμεν] εἰμὲν Η. εἰμεν ὟΥ, 20ο. με7 μ᾽ ὁ Η. ὟΝ. 
ᾧ. βοίκῳ. 201. χρεὼν] χρεὼ Η. ὙΥ. 10. ξιέμενος. 
03. 204. ῥοι. 207. βεσθῆτα. ἔοι Μενέλαξος. 408. βέπεα. 
τη Η. :ιὑ. τε] δὲ Η. Ὧ4Ὅ1ο. βοίκαδ. 4211. βοῖδα. 
ὑδέ ἑ, ὁχ οῃηθηά. Η. ΥΥ͂. 215. ἔλασεν] ἔλασσε Η. 

λλη ἡμέρα. 15. 108. μοφροσύνῃ- 
Ἵν} Φιλίαις γνησιωτέραις. Β.. Ω. Ψυρ. 
99. Μή με παρὲξ ἄγε νῆα] ᾿Αντὶ τοῦ, 
ταρὲξ ἄγε νηός. Β. Μή με παρὰ τὴν 

20ο. Μή με γέρων ἀέκοντα] Μέμνηται 
τοῦ, Χρὴ ξεῖνον παρεόντα φιλεῖν ἐθέλοντα 
δὲ πέμπειν (74.). ΩΦ. 206. Νηῆϊ δ᾽ ἐνὶ 
πρύμνῃ} Στὰς ἐπὶ τῆς πρύμνης ἐδέχετο 

βέρουσαν ὁδὸν ἐπὶ τὴν ναῦν, ἄλλην ἀγά- 
ἧς. Β. νυ. Μή με παρὲξ ἄγε νῆα] 

οἰς τὴν πόλιν πρὸς τὸν Νέστορα. ἀλλ᾽ 

νγτεῦθεν αὐτὸς μὲν εἰ βούλοιο ἀπελθεῖν 
ἐς τὴν πόλιν, ἐμὲ δὲ λίπε ἐντεῦθεν ἐπὶ 

τὴν ναῦν βαδίσας (ϑ0Υ. βαδίσαι). Ω. 

δῶρα. τὸ δὲ, ἐξαίννυτο, σημαίνει τὸ ἐξ- 
γρεῖτο. ἔνθεν ἡ τοὺς ἰχθύας αἰνυμένη τοὺς 
γόμφους (50. τοῖς γόμφοις) τρίαινα. 
Β. ῷ. 212. Ὑπέρβιος)] ὝὙπερφυὴς, 

μεγαλοφυὴς. μεγαλόφρων. Β. Ὑπὲρ 
δύναμιν. “αν. 218. ᾿Εγκοσμεῖτε τὰ 



τ0 

αὐτοί τ᾽ ἀμβαίνωμεν, ἵνα πρήσσωμεν ὁδοῖο. 
Ὡς ἔφαθ" οἱ δ᾽ ἄρα τοῦ μώλα μὲν κλύον, ἠδ᾽ ἐπίθοντο. 220 

αἶψα δ᾽ ἄρ᾽ εἴσίβωινον, καὶ ἐπὶ κληΐσι ἊΣ 
ἤτοι ὃ μὲν τῶ πονέιτο, Καὶ εὔχετο: θὺε δ᾽ ᾽Α ἤνη 

γηὶ πάρω πρύμνη" σχεδόθεν δέ οἱ ἤλυθεν ἀνὴρ 

τηλεδαπὸς, φεύγων ἐξ" Ἄργεος, ὥνδρω κατωκτάς, 

μάντις" ἀτὰρ γενεήν γε Μελάμποδος ἔ ἐκγόνος ἥεν, 

ὃς πρὶν μέν ποτ᾽ ἔναιε Πύλῳ ἔν:, μητέρι μ' 

ἀφνειὸς Πυλίοισι μέγ᾽ ἔξοχα δώματω γωίων᾽ 

δὴ τότε ᾽ ἄλλον δῆμον ἀφίκετο, πατρίδα φεύγων, 

Νηλέω τε μεγάθυμον, ὠγωυότατον ζωόντων, 

ὃς οἱ χρήμωτα πολλὰ τελεσφόρον εἰς ἐνιωυτὸν 

220. ἐπίθοντο] ἐπάκουον ΝΣ 

νεήν γε] γενεὴν δὲ Ν. 

τεύχεα] Κατὰ κόσμον καὶ ἐν τάξει ποι- 
εἶτε τὰ τῆς νεὼς ἐργαλεῖα. Β. 223. 
Σχεδόθεν δέ οἱ ἤλασεν Ἐ ἀνήρ] Πολυφεί- 
δης ὁ Μαντείου (Μ6άιο!. ὁ μάντις) 

Σαριοῦσαν γήμας γίνονται αὐτῷ παῖδες 
“Αρμονίδης καὶ Θεοκλύμενος. ὃς κτείνας 

ἐμφύλιον ἄνδρα φεύγει εἰς τὴν Πύλον. 
συντυχὼν δὲ θύοντι Τηλεμάχῳ δεῖται 
αὐτοῦ σῶσαι αὐτὸν εἰς τὴν ᾿Ιθάκην. ὃ δὲ 
αἰδεσθεὶς τὴν τοῦ ἀνδρὸς φυγὴν καὶ κατ- 

ελεήσας τὸν ὁμήλικα σὺν ἑαυτῷ τοῦτον 
ἄγεται εἰς τὴν ᾿Ιθάκην. εἰπόντα δὲ αὐ- 
τὸν τὰ περὶ τοῦ πατρὸς ἀληθῆ μαντεῖα 
πολὺ μᾶλλον ἐτίμησεν. ὅθεν καὶ Θεο- 
κλύμενος φιλοφρονούμενος ὑπὸ τῶν περὶ 
τὸν Οδυσσέα δεῦρο τὸν βίον καταστρέ- 
φει. ἡ ἱστορία παρὰ Φερεκύδῃ (δῖιιΓΖ. 
Ὠϊη1. 77.). ψα]ρ. Ὁ. 224. Τηλεδα- 
πός)] Τηλόθεν πεπερακώς. Ἄργεος δὲ, 

οὐ τῆς πόλεως ἀλλὰ τῆς χώρας. Β. 
225. Μελάμποδος ἔκγονος ἦεν] Μελάμ- 
ποὺς ὁ ᾿Αμυθάονος παῖς πολλὰ μὲν καὶ 
ἄλλα διὰ τῆς μαντικῆς τεράστια ἐποίη- 
σεν, οὐχ, ἥκιστα δὲ αὐτῶν καὶ οὗτος ἐν- 
δοξότατος ἄθλος ἐγένετο. τῶν γὰρ Προί- 
του θυγατέρων τοῦ βασιλέως τῶν ᾽Αρ- 

ΚΒῚΟ σα, δηΐ,. (οχίι5 οαϊίι5, ἤλυθεν. 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Ο. 

422. θῦε] θύε . 
2528. ἄλλον] ἄλλων Η. ὙΥ. Υ 

210-230. 18. Χν, 

Ἢ 

μήλων, 

23 

223. 230. ἔοι. 225. γετο 

: Ι 
γείων Δυσίππης καὶ Ἰφιανάσσης διὰ τὴν 
ἐκ νεότητος (ὑρ. τὴν ἀκμαιότητος) 
ἀνεπιλογιστίαν ἀβάρνανσου" εἰς Ἥραν". ; 

παραγενόμεναι, γὰρ εἰς τὸν τῆς θεοῦ γεῶν 

ἔσκωπτον αὐτὸν λέγουσαι πλουσιώτερον 
μᾶλλον εἶναι τὸν τοῦ πατρὸς οἶκον καὶ 
διὰ τοῦτο μάντις ὧν (816 πἴργᾳ. 110, 
507. μανεισῶν) παραγενόμενος ὁ Μελάμ-, 
πους ὑπέσχετο πάσας (ὦ. πάντας. 501.᾿ 

πάντως) θεραπεύειν εἰ λάβοι κατάξιον ̓  
τῆς θεραπείας μισθόν. ἤδη γὰρ ἡ νόσος 
δεκαετὴς καὶ ὀδύνην φέρουσα οὐ μόνον αὖτ 

ταῖς κόρωις ἀλλὰ καὶ τοῖς γεγεννηκόσι.. 
ἀπαγγειλαμένου δὲ τοῦ Προίτου τῷ Με- 
λάμποδι καὶ μέρος τῆς βασιλείας καὶ 
μίαν τῶν θυγατέρων ἣν ἂν ἐθέλοι εἰς γά- 
μον δώσειν, ἰάσατο τὴν νόσον Μελάμπους, 
διά τε ἱκεσιῶν καὶ θυσιῶν τὴν Ἥραν 
μειλιξάμενος. καὶ λαμβάνει πρὸς γάμων 
᾿φιάνασσαν ἔδνον αὐτὴν τῶν ἰατρειῶν 

κ᾿ ἀρ τῷ ἡ ἱστορία παρὰ Φερε- 
κύδῃ (ϑδύαιγζ. πη], 26. Ῥ' 131.). Ω. 
σιΐρ. 226. Ὃς πρὶν μέν ποτ᾽ ἔναιε] 
Ὁ Μελάμπους, ΝΡ. 227. Πυλίοισι 
μέγ' ἔξοχα] Ἡ γραφὴ, μετὰ, ἀντὶ τοῦ 
ἐν. Ηαι]. 230. Ὅς οἱ χρήματα] Οἱ 

-ι --------- 

πς 

ΒΌΤΤΜ, 
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ἶχε βίν: ὁ δὲ τέως μὲν ἐνὶ μεγάροις Φυλάκοιο 

δεσμῷ ἐ εν ἀργωλέῳ ϑέδετο, κρωτέρ᾽ ἄλγεα πάσχων, 

ἵνεκα Νηληος κούρης, ἄτης τε βαρείης, 

γήν οἱ ἐπὶ Φρεσὶ θηκε! θεὼ δασπλήτις ᾿ Ἐριννύς. 

ἐλλ᾽ ̓  μεν ἔκφυγε κήρω, καὶ ἤλασε βοὺς ε ἐριμύκους 235 

-ς Πύλον ἐκ Φυλάκης, καὶ ἐτίσωτο ἔργον ἀεικὲς 

ἡντίθεον Νηλήα, κασιγνήτῳ τε γυναῖκα 

Ἰγάγετο πρὸς δώμαβ᾽" ὁ δ᾽ ἄλλων ἵκετο δῆμον, 

Αργος ἐς ἱππόβοτον' τόθι γάρ νύ οἱ αἴσιμον εν 
᾿α!έμεναι πολλόισιν ὠνάσσοντ᾽ ᾿Αργείοισιν" 240 

θα δ᾽ ἔγημε γυναῖκα, καὶ ὑψερεφὲς θέτο ϑώμω, 

γείνωτο δ᾽ ᾿Αντιφάτην καὶ Μάντιον, υἷε κραταιώ. 

Αντιφάτης μὲν ἔτικτεν ᾿ΟἸκλήώω γδε βυβεν" 

αὐτὰρ ᾿Οἰκλείης λαοσσόον ᾿Αμφιάρηον, 
Ν “ ΕῚ 5 Ε 

ἣν περὶ κηρί φίλει Ζεύς τ᾽ αἰγίοχος, καὶ ᾿Απόλλων, 

234. 230. μοι. 

Γοισιν. 

(βου. οἷ), ἀντὶ τοῦ αὐτοῦ. ὡς ἐκείνου 
ὑποσχομιένου φέρειν τὰς βοῦς ἀντὶ ἔδνων. 

τῆς κόρης γὰρ τὴν οὐσίαν ἀπέσπασεν. 
. Ὁ. Βιασθέντος ὑπὸ τῶν ᾿Ιφίκλου 

βουκόλων ἀπήνεγκε τὰ χρήματα κατα- 
φρονήσας ὡς οὐ γενναίων αὐτῶν". νυ ὶρ. 

281. Τέως μέν] Ἕως τοῦ τελειωθῆναι 

τὸν ἐνιαυτόν. Ῥὰα]. Ψ]ρ. Φυλάκοιο] 
Γράφεται, ᾿Ιφίκλοιο. Ὁ. 233. ἴΛτης τε 
βαρείης} Φρενοβλαψείας (56Υ. -ψίας, νοὶ 
-βείας). νι ]ρ. 234. Δασπλῆτις᾽ Εριννύς 

Δυσπροσπέλαστος" καὶ μεγάλως ἐμπελά- 
ζουσα. δυσχερὴς ᾧ ἂν προσπελασθῇ. 
γὰρ. Δυσπλὴῆτίς τις οὖσα, ὅ ἐστι 

δυσπέλαστος, ἀντὶ τοῦ καταπληκτική. 

Ἡ Ἐριννὺς, φησὶν, ἔθηκεν εἰς νοῦν τῷ 

Μελάμποδ, τὸ τὰς βοῦς ᾿Ιφίκλου ὑπο- 

᾿ Οοά. Ο. παροῦ ταμέιπι νουθὰ ἡ Υσὸ----χρήματα. 

230. βέργον ἀξεικές. 
240. πολλοῖσιν ἀνάσσοντ᾽ πολλοῖσι τ᾽ ἀνάσσων Ἦ. 

241. ὑψερεφὲς] ὑψηρεφὲς ᾿ς εἴ 422. 431. Η. 

245 
237. τε] δὲ Η. ΥΥ. 

10. ξανάσσοντ᾽ ᾿Αργεί- 

244. λαξοσσόον. 

σχέσθαι τῷ Νηλεῖ. Β. 2. 5256. Καὶ 
ἐτίσατο ἔργον ἀεικές Καὶ ἐτιμωρήσατο 

τὸν Νηλέα ὑπομείνας ἔργον χαλεπόν. 
νυὶρ. ᾿Αντὶ τοῦ ἐξέτισε τῷ Νηλεῖ τὸ 
ἐπιταχθὲν ἔργον, ὃ ἦν ἀεικὲς, ὅ ἐστι 

σκληρὸν καὶ μὴ εἶκον ἀλλὰ δυσκατόρθω- 
τον. ἢ τὰ ἴδια χρήματα ἀναλαβὼν τὸν 
κατέχοντα ἐτιμωρήσατο. τιμωρία γὰρ 
ἦν ἀφαιρήσασθαι (8ογ, -σεσθαι) χρη- 
μάτων τὸν περὶ χρήματα ἄπληστον. Β. 
Ω. Μετὰ τὸ ἐνεχθῆναι τὰς βοῦς Νη- 
λεὺς οὐ παρεῖχε τὴν κόρην ἕως ὅπου μά- 
χη νενίκηται ὑπὸ τῶν ᾿Αμυθαονιδῶν. Β. 
Ω. 239. Τόθι] Γρ. ὅθι. Ηα΄]. 242. 
Μάντιον] Ὡς Φήμιον τ, Ἠδῖ]. 244. 
᾿Αμφιάρηον) ᾿Αρίσταρχος διὰ τοῦ α, Ζη- 
γόδοτος διὰ τοῦ η. Ηαῖ]. 245. Καὶ 

μᾶς Ραΐθγθ Ραΐο, νοοθμῃ Βιασθέν- 
τος δὰ ΒΘ]. ΘηΤ ἃ ΠΟΙ ΡΥ πομΐθιη, οοΥπιρίδμα 6556 6 ΠΟΙΏΪΏ6 Βίαντος, δα νοσϑιῃ ἴοχίιβ 

χρήματα ΓΟ]αΐο ἃ ργδιηπηδίϊοο, οαἱ ἀαξϊντιβ οἷ ποῦ, αὖ ΒΙΡΘΥΙΟΥῚ 1}}1, Θββθῦ ργῸ ρϑηϊονο. 
ἴῃ οοἴογὶβ Ἰὰχ δάμιις ὀχροοΐαπαα οδὲ ἴβοθ βομο 8 ρου πᾶ δ ἰρϑὶ ροθίδε πδιτδιιοηϊ. 
Οὐμΐ, ΒΡ τὰ 50}|0]. λ΄, 287. οἵ 290. 

᾿οΘοΓαΐα, Φήμιον, ῬΟΆΒ. 

ΒυΤΊΤΜ. 
ΠΤ, 6. ἢδο γοσθ5 δι πάθπ δοοοηΐαπι ΠΑ Θηΐ. Ηϊμς παίΐα οδί γαῦὶα ᾿οοῖΐο ἃ (Ἰαγκὶο 
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παντοίην φιλότητ᾽" οὐδ᾽ ἵκετο γήραος οὐδὸν, 

ἀλλ᾽ ὄλετ᾽ ἐν Θήβησι, γυναίων εἵνεκα δώρων. 
τοῦ δ υἱέις, ἐγένοντ᾽ ᾿Αλκμαίων, ᾿Αμφίλοχός τε. 
Μάντιος αὖ τέκετο Πολυφείδεώ, τε, Κλεϊτόν τε' 
ἀλλ᾽ ἥτοι Κλεῖτον χρυσόθρονὸς ἥ ἡρπῶσεν Ἢὼως, 

κάλλεος ἐίνεκω οἷο, ἵν᾿ ἀθανάτοισι μετείη. 

αὐτὰρ ὑπέρθυμον Πολυφείδεα μάντιν ᾿Απόλλων 
θηκε βροτῶν ὄχ, ἄριστον, ἐπεὶ θάνεν ᾿Αμφιάρηος" 
ὅς ᾿ Ὑπερησίηνδ᾽ ἀπενάσσατο, πατρὶ χολωθεὶς, ᾿ 
ἔνθ᾽ ὅ ὅγε ναιετάων μαντεύετο πᾶσι βροτοῖσι. 

Τοῦ μὲν ἄρ᾽ υἱὸς ἐπήλθε, Θεοκλύμενος δ᾽ δ ὄνομ᾽ ἥεν, 

ὃς τότε Τηλεμάχου πέλας ἵστατο" τὸν δ᾽ ε εἐκίχωνε δ 

σπένδοντ᾽, εὐχόμενόν τα; θοὴ παρὰ νηὶ μελαίνη" 

καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 

{4 φίλ᾽, ἐπεί σε θύοντα κιχάώνω τῷδ᾽ εν χώρω, 

λίσσομ᾽ ὑπερ θυέων καὶ δαίμονος, αὐτὰρ ἔπειτα 

σὴς τ᾽ αὐτοῦ κεφαλῆς, καὶ ἑταίρων, οἵ τοι ἕπονται, 

εἰπέ μοι εἰρομιένῳ νημερτέω, μηδ᾽ ε ἐπικεύσης" ΕἸ 
τίς ; πόθεν εἰς ἀνδρῶν ; ; πόθι τοι πόλις, Ἰδὲ τοκῆες ; Ἴ 

Τὸν δ᾽ αὖ Τηλέμαχος πεπγυμένος ἀντίον ηὔδα" 265. 

ᾧ 
240. ῥοῖο. 

᾿Αθήνη ἰοχί, Γρ. καὶ ᾿Απόλλων. ΨΊΠα. 
5. 246. Οὐδ᾽ ἵκετο γήραος οὐδόν] Ὁ 
δὲ παρὰ σύνταξιν κεῖται. λέγει γὰρ ὅτι 
καίπερ θεοφιλὴς ὧν οὐκ ἐγήρασε. τὸ οὖν 
ἑξῆς, γήραος δὲ οὐδὸν οὐχ ἵκετο. ὅμοιον 

δέ ἐστ: τῷ, Οὐδ᾽ ᾿Αγαμέμνων Λῆγ᾽ ἔριδος 
τὴν πρῶτον ἐπηπείλησ᾽ ᾿Αχιλῆϊ (1]. α΄. 
418.). τὸ γὰρ ἑξῆς, ᾿Αγαμέμνων δ᾽ οὐ 
λῆγ᾽ ἔριδος. Τοῦτο Μένανδρος Ὁ οὐ προσ- 

ἐσχηκὼς εἶπεν, ὃν οἱ θεοὶ φιλοῦσιν ἀπο- 
θνήσκει νέος. ὦ. Ἢ σύμβολον τῆς θεο- 
φιλίας τὸ μὴ καταγηράσαι, ἢ παρὰ σύν- 
ταξιν κεῖται. λέγει γὰρ ὅτι καίπερ θεο- 

φιλὴς ὧν οὐκ ἐγήρασε. τὸ οὖν ἑξῆς, γή- 

ραος δὲ ὁδόν. Β. Θεὸς γὰρ πεπρωμένης 

ἢ Ῥοβί Μένανδρος ἴη5. (Δὶς ἀπατ. ἔτ. 1.) ΒΌΤΤΜ. τ, 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Ο. 

253. ᾿Αμφιάρηος] ἀμφιάρξος Ἡ. 

,46--τοός. 118. ΧΥ. 

259. ἐέπεα. 4262. βειπέ. Ἢ 

οὐκ ἀπολύει, ζῶντι δὲ ἀγαθῶν αἴτιος δ᾿ 
γεται. ἢ τὸ Μενάνδρειον, ὅν οἱ θεοὶ φι-᾿ 
λοῦσιν ἀποθνήσκει νέος. Ψι!ρ. 247..} 
Γυναίων εἵνεκα δώρων] Τὸν ὕρμον ἐπὶ εἰ 
᾿Αμφιαράῳ ἀκουστέον. “αϊρ. 24 Ι 

Οὐκ οἶδεν Ὅμηρος τὸν ᾿Αλκμάονα μη- 
τροκτόνον. ΜΙηα, 13 3: 254. Ὕπερ-. 
ἡσίην" Πόλις ἼΑργους ἢ Ὑπερησία. εἴ; 
γὰρ ὅτι ἐξ ἔΑργους ἦλθεν ὁ Θεοκλύμενο 

ΒΞ. «ὦν .ν.,2ὅ:. Λίσσομ᾽ " ὑπὲρ θυέω 
“Ὑπὲρ ταύτης τῆς θυσίας καὶ τοῦ δαίμομε 
ῳ θύεις. ἀντὶ τοῦ, τῆς θυσίας τοῦ δαίμο- 

νος (ΜραΙοΙ. ἀντὶ τοῦ, κατὰ τῆς θ. 

τοῦ δ.) Ψυϊσ. Β. Ω. ἘἨδὲ τοκήων ἢ 
τοχῖ, Γρ. αὐτὰρ ἔπειτα. Ψιπά. 123. 
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(γὰρ ἐγώ τοι, ξεῖνε, μάλ᾽ ἀτρεκέως ἀγορεύσω" 
Ἰθάκης γένος εἰμὶ, πατὴρ δέ μοί ἐστιν ᾿Οδυσσεὺς, 

ποτ᾽ ἔην' γὺν δ᾽ ἡδὴ ἀπέφθιτο λυγρῷ ὀλέθρῳ. 

ὕνεκώ νὺν ἑτάρους τε λαβὼν καὶ γηώ μέλαιναν 

θον πευσόμενος πατρὸς δὴν οἰχιομένοιο. 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε Θεοκλύμενος θεοειδής" 

τω τοι καὶ ἐγὼν ἐκ πατρίδος, ἄνδρα κωτωκτὼς 

Φυλον" πολλοὶ δὲ κασίγνητοί τε, ἔται τε, 

βγος ἀν᾽ ἱππόβοτον, μέγω δὲ κρατέουσιν ᾿Αχαιοί" 

ν ὑπωλευώμενος θάνατον καὶ κηρα μέλαιναν 

79 

275 
ὕγω" ἐπεί γύ μοι αἶσα κωτ᾽ ἀνθρώπους ἀλάλησθαι. 

λά με νηὸς ἔφεσσαι, ἐπεί σε φυγῶν ἱκέτευσα, 

με κατωκτείνωσι" διωκέμεναι, γὰρ ὀΐω. 

Τὸν δ᾽ αὖ Τηλέμαχος πεπγυμένος ἀντίον ηὔδα" 
μὲν δὴ σ᾽ εθέλοντά "ἢ ἀπώσω νηὸς, εἴσης" 

λ᾽ ἕπευ" αὐτὰρ κεῖθι φιλήσεαι, οἷά, κ᾽ ἔχωμεν. 

Ἃς ἄρω. φωνήσας οἱ ἐδέξατο χάλκεον ἔγχος, 

ὶ τόδ᾽ ἐπ᾽ ἰκριόφιν τάνυσεν νεὸς ἀμφιελίσσης᾽ 

δὲ καὶ αὐτὸς γηὸς εβήσατο ποντοπόροιο. 
πρύμνη δ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα καθέζετο: πὰρ δέ οἱ αὐτῷ 
Ἕ Θεοκλύμενον" τοὶ δὲ πρυμνήσι ἔλυσων. 

λέμαχος δ᾽ ἑτάροισιν ἐποτρύνας ἐκέλευσεν 

λων ἅπτεσθαι" τοὶ δ᾽ ἐσσυμένως ἐπίθοντο. 
ὃν δ᾽ εἰλάτινον κοίλης ἔντοσθε μεσόδμης 

σιῶν ἀείραντες" κατὰ δὲ προτένοισιν ἔδησαν" 

κον δ᾽ ἱστία λευκὰ ἐὐστρέπτοισι βοεῦσι. 

δ) 

7271. προσέβειπε. θεοξειδής. 272. τοι] τοι Η. 

280 

28ὃς 

200 

27 . ξέται. 

4. ᾿Αχαιοί] ἀχαιῶν Η. ΝΟ ὙΡ. 10. ᾿Αχαιβοί. 277. βκώκ ΩΝ ἐφέσ- 
Υ. 280. ἐξίσης. 482. 8. ῥοι. 283. τόδ᾽ τόγ᾽ Η. ὙΥ. 
νεὸς] νηὸς Η. 10. ἀμφιξελίσσης. 284. ἐβήσατο) 
7. ἐποτρύνας] ἐποτρύνων Ν΄. 

ἐβήσετο Η 

5. ᾿Αγορεύσω) Γρ. καταλέξω. Ηατ]. 282. Οἱ ἐδέξατο χάλκεον ἔγχος] Κάτω 
γὰ, 133. 272. Οὕτω τοι καὶ ἐγών] ὠν ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἔδωκεν εἰς τὸ πλοῖον 

ὁρᾷς, μόνος φεύγω. Ψι]ρ. 276. τὸ δόρυ, μετὰ δὲ τὸ δοῦναι δόρυ εἶτα ἀν- 
κατὰ χρόνους. Η]α1]. 277. Ἔφεσ- ἔβη. Β. Λείπει ἣ παρὰ, ἵν᾽ ἢ παρ᾽ αὐ- 
Ἴ ̓ Αντὶ τοῦ, ἔφεσον, ἐπιβίβασον. Β. τοῦ. Ὁ. 283. ᾿Επ᾽ ἰκριόφιν] ᾿Επὶ τὸ 

ΠΌΤ, 11. Ι, 
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τοῖσιν δ᾽ ἴκμενον οὖρον ἵει γλαυκῶπις ᾿Αθήνη, Ἵ 
λάβρον επαιγίζοντα δι αἰθέρος, ὄφρα. τάχιστω ἽἽ 
νηῦς ἀνύσειε θέουσω θαλάσσης ἁλμυρὸν ὕδωρ. Ἵ 

Δύσετό τ᾽ ἠέλιος, σκιόωντό τε πᾶσαι ἀγυιαί: 205. 

ἡ δὲ Φερὰς ἐπέβαλλεν, ἐπειγομένη Δὼῶς οὔρῳ, | 

ἠδὲ σαρ Ἤλιδα δῖαν, ὅθι κρατέουσιν Ἔπειοί. 

ἔνθεν δ᾽ αὖ γήσοισιν ἐπιπροέηκε θοῆσιν, 

ὁρμαίνων, ή κεν θάνατον φύγοι, ἤ κεν ὡλώη. 

Τῷ δ᾽ αὖτ᾽ ἐν κλισίη Ὀδυσεὺς καὶ δῖος ὑφορβὸς 400. 
δορπείτην' “παρὰ δέ σφιν ἐδόρπεον ἀνέρες ἄλλοι. 

αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος εξ ἐ ἐρον ἔντο, 

τοῖς Οδυσεὺς μετέειπε, συβώτεω πειρητίζων, “ 

εἴ μιν ἔτ᾽ ἐνδυκέως φιλέοι, μεῖναΐ τε κελεύοι δ 

αὐτοῦ ενὶ σταθμῶ, ἢ ὀτρύνειε πόλινδε" 305 

Κέκλυβ, νῦν, Εὔμαιε, καὶ ἄλλοι πάντες ἑταῖροι" οὐ 
5.»"ν ᾿ς. ὧν τὰ ΕΣ ω" 

ἠῶθεν σροτι ὥστυ λιλαίομαι ἀπονέεσθαι. δὶ 
δ “ ᾿ Ζ ς Μ᾽ : 

πτωχεύσων, ἵνω μή σε κατωτρύχω καὶ εταίρους. 
ΕῚ 7 ἐπ 3 ις ᾿ ἥν δὰ κ χν Ἂ Ν 4 ᾿ ᾿ 

πΛΟΝΝ μοι εὖ θ ὑπόθευ, κοι ΕΝ ΩΝ ἐσθλὸν δὴν ἀρησαν, ΦΙ 

ὃς κέ με κεῖσ᾽ ἀγάγν᾽ κατὰ δὲ πτόλιν αὐτὸς ἀνάγκη 31ς 

πλάγξομαι, αἴ κέν τις κοτύλην καὶ πύρνον ὀρέξη. ᾿ 

294. Ῥοβῖ ἢιιη6 γϑύβατῃ τ 0118 πο] υϑατη παθοῖ ὟΥ΄. βὰν δὲ παρὰ κρο 
καὶ Χάλκιδα καλλιρέεθρον. 206. Φερὰς) Φεὰς ὙΥ. 207. δῖδβαν. 2009. 
εἴ 15, Η., οχ δϑιηθηά. ΥΨ. 200. κλισίῃ) κλισίης | κλισίης ν. 10. δῖ; 

203. τοῖς] τοῖς δ᾽ Η. ὙΥ. 10. μετέξειπε. 404. εἴ μιν ἔτ εἴ 
ἔτ᾽: 564 1ῃ τηδΓρ. εἴ μιν Η. 10. φιλέοι] φιλέει ἐς 206. νῦν Εὔμαιε 

νῦν εὔμαιε Ἡ. 407. βάστυ. ἐ 

(ἢ 
κατάρκτιονῬ», ὦ. 293. ᾿Ἐπαιγίζοντα]  ᾿Ἐπέβαλλεν)] Προΐοει (προσήει 
᾿Αριστοφάνης, ἐπαΐσσοντα. Αἰγίδας Βα1η.), ἀντὶ τοῦ παρήει.  ]ρ. 20 8 

ἔλεγον τὰς ὑφ᾽ ἡμῶν καταιγίδας καὶ Νήσοισιν ε. θοῇσιν] Ταῖς ὀξείαις λεγομέ 

σφοδρὰς πνοὰς τῶν θυελλῶν (ἀελλῶν ναις, μεταληπτικῶς. Β. Ω, Ψυϊρ, ἐ 
Ψιπηα.). Ω. Μιηα. 133. 206. Τὰς τοῦ κατὰ κίνησιν ὀξέος ἐπὶ τὸ κατὰ σχῇ 
Φηρὰς λέγει. εἶπε δὲ διὰ τὸ μέτρον, Φε- μα. δ α]ρ. 300. Γρ. καί μ᾽ ἡγεμόνο 
ράς. Γρ. καὶ, Φεάς. περὶ ἧς φησι, Φεὰς ΗΔ]. 411. Κοτύλην)] Ἐκπώμά 
πὰρ τείχεσσιν ᾿Ιαρδάνου ἀμφὶ ῥέεθρα ἤτοι ποτηρίου εἶδος τοσούτου καὶ 
(11. η΄. 135.). Ψιηά. 122. Ηαγ]. (Ψυ]ρ. μέτρον). Β. Ψυϊρ. 

Ρ Κ'ΘηΒιι5 ἢαρ᾽ίαϊ κατάσαρωμα : 864 ΒοΥῚ ρμοίοβί αἴ βοΒο]  αϑίοϑ οοηξιάονις σὸ χὰ 
πίον, απο Δ]185 δδί πιδ]ι5, ΨἸά. Βομηοῖά. ΟἿ, 5610]. γ΄. 353. Ὁ] ἰκρίον ἜΧρ! σα 
ἱστός, ΒΌΤΤΜ. 
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νί κ᾽ ἐλθὼν πρὸς ϑώματ᾽ Ὀδυσσηος θείοιο 
γγελίην εἴποιμι περίφρονι Πηνελοπ είη" 

γί κεν μνηστήρεσσιν ὑπερφιάλοισι, μιγείην, 

μοι δεῖπνον δοῖεν, ὀνείωται μυρί᾽ ἔχοντες. 315 

Ψψά κεν εὖ δρώοιμι μετὰ σφίσιν, ὁ, ττι θέλοιεν᾽ 
γάρ τοι ἐρέω, σὺ δὲ σύνθεο, καί μευ ἄκουσον" 
ρμείαο ἐκήτι διακτόρου, ὅ ὃς ῥώ τε πάντων 
ἡρώπων ἐ ἔργοισι χάριν καὶ κῦδος ὀπάζει, 

7, 

Ἱστοσύνῃ οὐκ ἄν μοι ερίσσειεν βροτὸς ἄλλος, 2420 

ρ τ᾽ εὖ γηήσαι, διῶ τε ξύλα δανὼ κεώσσαι, 

μτρευσαί τε, καὶ ὀπτήσαι, καὶ οἰνοχοήσαι" 

ὑ τε τοὶς ἀγαθοῖσι παρωδϑρώωσι χέρηες. 

Τὸν δὲ μέγ᾽ ὀχθήσας προσέφης, Εὔμαιε συβώτα᾽ 
μοι, ξέϊνε, τίη τοι ἐνὶ φρεσὶ τοῦτο νόημα 325 

λετο; ἤ σύ γε πάγχυ λιλαίεωι αὐτόθ᾽ ὀλέσθαι, 

δὴ μνηστήρων ἐθέλεις καταδῦναι ὅμιλον, 

ν ὕβρις τε, βίη τε, σιδήρεον οὐρανὸν ἵκει. 

τοι τοιοίδ᾽ εἰσὶν ὑποδρηστῆρες ἐ ἐκείνων, 

λὼ γέοι, χλαίνως εὖ εἱ μένοι, ἠδὲ χιτῶνας, 

212. βείποιμι. 

8. βέκητι. 310. βέργοισι. 

"(ι} ὀπτῆσαί τε Η. 

Ρ κοτύλης ἤτοι ποτηρίου. Ὁ, Πύρ- 

] Τὸ μὲν γένος ἄδηλον παρὰ τῷ ποιη- 
Πύρνος ἐστὶ πύρινος ψωμὸς ἀπὸ τοῦ 

ὃς, ὁ σῖτος. Β. ῷ. 416. Δρώοιμι]} 
κονοίην, δουλεύοιμι. Τὴν δὲ, σφίσιν, 

)τονητέον καίπερ ἀπόλυτον οὗσων. Ο,, 
δὲ, ἐθέλοιεν, οὕτως αἱ ᾿Αριστάρχου 

σὶ, τρισυλλάβως τὸ ἐθέλω. Η 81]. 

8, Ἑρμείαο ἕκητι] Ὅτι κήρυξ. καὶ 

) παρ μήρῳ τὰ πολλὰ οὗτοι ποιοῦ- 
Κήρυκες δ᾽ αὐτοῖσι καὶ ὀτρηροὶ θερά- 

τες οἱ μὲν ἀρ' οἶνον ἔμισγον (α΄. 
9.). καὶ παρὰ τως ἥρωσι δὲ κήρυκες 

6 οἵ. 5010]. σ΄. γ5. ΒΟΌΤΤΜ. 
Ῥίδυιμι ἴῃ Μοάϊΐο]. Ἰοιημμὰ ρυϑοροβίίυμ Ξύλα πολλὰ κιεάσσαι: 
ὁ ῬΙῸ δανά. ΒΟΤΊΜ. 

2414. κεν] κε ὟΥ. 
6) Η. Μοϊιὺ ὅττ᾽ ἐθέλοιεν. ΡΟῊ ΚΒ. ὅττ᾽ ἐθέλοιεν Μ΄. ὙΥ. 

220. ἐρίσσειεν) ἐρὕσσειε Η. 
10. βοινοχοῆσαι. 

339 

416. ὅ, ττι θέλοιεν] ὅττ᾽ , θέλοιεν 
417. βερέω. 

422. ὃπ- 
426. ἢ] ΨΥ. 230. βειμένοι. 

οἱ ταῦτα ὑπουργοῦντες. ὦ, ᾿Ἐπειδὴ κή- 
ρυξ. καὶ παρὰ τοῖς ἥρωσι οἷο. Ψαϊρ. 
Ἐπειδὴ τὸν Ἑρμῆν τοῦ λόγου λέγουσιν 
ἔφορον καὶ τῶν τεχνῶν ἐπιστήμονα λέγει 
᾿Οδυσσεὺς ὅτι, τῇ τούτου βουλῇ ἐν πά- 
σαις ὑπηρεσίαις δοκιμώτερος τῶν ἄλλων 

φανήσομαι. Ὁ. 420. Δρηστοσύνῃ] 
Τέχνῃ μαγειρικῇ. ῬᾺ]. (564 δοηξιαϊξ 
φ] οβϑαΐου δαιτροσύνην 4}. 821: ΠῚῪ 

εὖ νηῆσαι 1 ἘΞύλα σωρεῦσαι ἕνεκεν τοῦ 
τῦρ ποιῆσαι. δ α]ρ. Β. Καταστρέφει 
δὲ εἰς τὸ φυλάξαι πῦρ. Β. Κεάσσαι) 

Καῦσαι" ἢ σχίσαι.  αἱρ. 323. Δρώω- 

πολλὰ, ποῖα νὩ116- 

4) 
- 
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αἰεὶ δὲ λιπωροὶ κεφωλὼς καὶ κωλὼ πρόσωπα, 
οἱ σφιν ὑποδρώωσιν' εὔξεστοι δὲ τράπεζαι 

σίτου καὶ χρειῶν, ηδ᾽ οἰγου, βεβρίθασιν. 

ἀλλὰ μεν" οὐ γάρ τίς τοι ἀνιῶώτωι παρεόντι, 

οὔτ᾽ ἔγω, οὔτε τις ἄλλος ἑταίρων, οἱ μοι ἔωσιν. 335 
αὐτὰρ ἐπὴν ἔλθησιν Ὀδυσσηος φίλος υἱὸς, 

κεῖνός σε ᾿ήριμα τε, χιτῶνώ 18. εἐίμωτα ἐσσει, 

πέμψει δ᾽͵, ὁππή σε κρωδιη, θυμός τε, κελεύει. 

Τὸν δ᾽ ἡμείβετ᾽ ἔπειτω πολύτλας δῖος Οδυσσεύς" 
αἰθ᾽ οὕτως, Ἑύμαιε, φίλος Διὶ πατρὶ γένοιο, 340 

ὡς ἐμοὶ, ὅττι μ' ἔπαυσας ἄλης καὶ ὀϊζύος αἰνῆς 
πλαγκτοσύνης δ᾽ οὐκ ἔστι κακώτερον ἄλλο βροτοῖσιν 
ἀλλ᾽ ἐνεκ' οὐλομένης γαστρὸς, κακὰ κήδε ἔχουσιν 

ἀνέρες, ὅν κεν ἵκήτοι ἄλη, καὶ πήμω, καὶ ἄλγος. 

γῦν δ᾽ ἐπεὶ ἰσχανάας, μέϊνωΐ τέ με κεῖνον ἄνωγας, 345 
εἰπ᾿ ἄγε μοι περὶ μητρὸς Ὀδυσσῆος θείοιο, 

πατρός θ᾽, ὃν κατέλειπεν ἰὼν ἐπὶ γήρωος οὐδῷ, 
εἴ που ἔτι ζώουσιν ὑπ᾽ αὐγὼς ἠελίοιο, ὖ; 
ἢ ἤδη τεθγῶσι, καὶ εἰν ̓Αἴδαο δόμοισι. 8) 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε συβώτης, ὅ ὄρχωμιος ἀνδρῶν᾽ 350 
τοιγὰρ ἐγώ ἮΝ ξεῖνε, μάλ᾽ ἀτρεκέως ἀγορεύσω" 

Λαέρτης μὲν ἔτι ζώει, Δὴ δ᾽ εὔχεται αἰεὶ 
θυμὸν ἀ ἀπὸ μελέων φθίσθαι οἷ δὶς ἐν μεγάροισιν' ᾿ 

ἐκπάγλως γὼρ παιδὸς ὀδύρεται οἰχομένοιο, ᾿ 
κουριδίης τ᾽ ἀλόχοιο, δαΐφρονος, ἡ ἐ μώλιστω 258 

ἤἥκωχ, ἀποφθιμένη, καὶ ἐν ὠμῷ γήρωϊ θῆκεν. ᾿ 

3233. καὶ βοίνου. 437. βείματα βέσσει. .330, δέος. 14: ὙῊΝ ] μήδε ̓  
444. ἀνέρες] ἀνέρος. 10. ὅν κεν] ὧν τιν᾽ οἵ ὅν δι|ρεῦ ὧν Η,. ὅντιν᾽ 
446. ξείπ. 448. ζώουσιν] ζώωσιν Ν. 350. προσέβειπε. 359. Λαξβέρτης ᾿ 
353: ἀπὸ] ἐὰν Ἵ, 10. φϑθίσθαι φθεῖσθα, Η. 10. οἷς ἐν μεγάρνσιν; 
μεγάροισιν ἑοῖσιν Δ 10. βοῖς. 455. δαξίφρονος. ῥε. ᾽ 

σι} Διακονοῦσιν. ὕαὶρ. 332. Οἵ σφιν Π 5.2. .344: ᾿Αγέρες] Τὸ ἑξῆς, ὧν ἐ 
ὑποδρώωσι»] ᾿Ἐχρῆν ἀναστρέφεσθαι τὴν ψεται ἡ ἄλη, ἤτοι ἡ πλάνη, τὸ ι 

ὑπο, ἵνα ἡ ὑπό σφιν. Τὸ δὲ εὔξεστοι καὶ τὸ ἄλγος. ῶὩ. 446. Μητρὸς ᾽Οδυσ' ἢ 
ἀντὶ τοῦ καλῶς ἐξεσμέναι ἤτοι εἰργασ- σῆος] Περὶ τοῦ πατρὸς βουλόμενος μᾶ' 

μέναι. Ω. 333. Σίτου] Δισυλλάβως θεῖν, ὑποκρίνεται τὸν μὴ εἰδότα περὶ ᾿Αν" 
-ἜΖ 

μετρητέον καὶ τοῦτον τὸν στίχον. 1η4. τικλείας. Ψυϊν. Ω, 456. ᾿Ωμῷ 77 



18. Χν. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Ο. 357--ττ37ς. 77 

δ᾽ ἄχεϊ οὗ παιδὸς ἀπέφθιτο κυδωλίμοιο, 
ευγωλέῳ θανάτῳ" ὡς μή θάνοι, ὅστις ἔμοιγε 
βάδε ναιετάων φίλος εἶη, καὶ φίλα ἔρθοι. 

"κ μὲν οὖν δὴ κείνη ἔην, ἀχέουσώ περ ἔμπης, 

φρα, τί μοι φίλον ἔσκε μεταλλήσαι καὶ ἔρεσθαι, 

γεκώ μ αὐτὴ θρέψεν ἅ ὠμῶν Κτιμένη τανυπέπλῳ, 

»γγατέρ᾽ ἰφθίμη, τὴν ὁπλοτάτην τέκε παίδων" 

ὁμοῦ ετρεφόμην, ὀλίγον δέ τί μ᾿ ἥσσον ετίμω. 

ὑτὰρ ἐπεί ῥ᾽ ἥβην πολυήρωτον ἱκόμε' ἄμφω, 

Ἰν μιὲν ἔπειτα Σώμηνδ᾽ ἔδοσαν, καὶ ̓ μυρί' ἕλοντο. 

ὑτὰρ ἐμέ χλαῖνάν τε, χιτῶνά ΤΕ, εἰμιατ᾽ ἐκείνη 

ὡλὼ μάλ᾽ ἀμφιέσασα, ποσὶν δ᾽ ὑποδήματα δουσω, 

γρόνδε προϊωλλε: φίλει δέ με κηρόθι μῶλλον. 

ν δ᾽ δὴ τούτων ἐπιδεύομαι᾽ ἀλλά Μ" αὐτῷ 

γον ἀέξουσιν μάκαρες θεοὶ, ᾧ ἔπι μίμνω" 

ὧν δ᾽ ἔφαγόν τ᾽ ἔπιόν τε, καὶ αἰδοίοισιν ἔδωκα. 

ς δ᾽ ἄρω δεσποίνης οὐ μείλιχόν ἐστιν ὠκοῦσοι 
τ᾿ ἔπος, οὔτε τι ἔργον" ἐπεὶ κωκὸν ἔμπεσεν οἴκω, 
γδρες ὑπερφίωλοι" μέγω δὲ δικῶες χατέουσιν 

26ο 

2365 

3790 

375 

457. ῥοῦ. 3.58. θάνοι] θάνῃ Ν. 3250. Ρέρδοι. 462. οὕνεκά μ᾽ αὐ- 
) θρέψεν] οὕνεκ᾽ αὐτή μ᾽ ἔθρεψεν Η. 
. βείματ᾽. 
71. ἐπὶ μίμνω] ἐπιμίμνω ὟΝ. 
74. οὐ ξέποες. βέργον. βοίκῳ. 

ΟἿ ν 4 - » , Ἁ Ν 1} Πρὸ ὥρας γηρᾶσαι ἐποίησεν διὰ τὴν 
᾽ ϑ ῳ ’ὔ 7 ᾽ ᾿ αὐτῇ λύπην.  αἱρ. Β. Ω. ἀπαρα- 
ἤθητον γὰρ αὐτὴν" ἀφῆκεν τὸ πρὸ ὥρας 
εἰ θᾶττον τοῦ προσήκοντος. ἢ. Ω. 
δο. Ὄφρα μὲν οὖν δὴ κείνη] Τούτου ἡ 
τόδοσις ἐν τῷ, ἐκ δ᾽ ἄρα δεσποίνης, ἵν᾽ ἢ» 

ε μὲν ἔζη ἡ ̓ Αντίκλεια τότε καὶ ἠρώ- 
ὺν περὶ ᾽Οδυσσέως καὶ ἐπεζήτουν τὰ 
ιτὰ τὸν οἶκον, φιλούμενος γὰρ ὑπ᾽ αὐ- 
ς ὡς ἂν υἱὸς αὐτῆς. νῦν δὲ οὐδὲ ἀπο- 

ἴσεως ἡμᾶς τυχεῖν περὶ τῆς Πηνελόπης" 
ὕ γὰρ κακοῦ τῶν μνηστήρων ἐμπεσόν- 
ς οὐδὲ λαλῆσαί τινι βούλεται. Ὁ. 

ΒΟΤΊΜ. ΒΡΡΙῸ αὐτὴν 50Γ. αὐτόν. 

ἐμοκ. νἱα. τοοὐδὲ ἀποχρίσιως ἡμᾶς τυχεῖν ἴστι παρὰ τῆς ΠΠηνελόχης. 

268. ἀμφιβέσασα. 
10. βέργον. 

467. εἵματ᾽ ἐκείνη) εἵματα κείνη Ν. 
270. ἐπιδεύομαι] ἔτι δεύομαι Η. 

472. δ᾽ οχγηττ ὙΥ.. 

462. Κτιμένῃ) Κτιμένη κυρίως ἐκαλεῖτο 
ἡ Ὀδυσσέως ἀδελφὴ, ἧς ὃ Εὐρύλοχος 

ὑπονοεῖται ἀνήρ. λέγει γὰρ, Καὶ πηῷ 
πὲρ ἐόντι μάλα σχεδόν (κ΄. 441.) Β. ΟΩ. 
262. Ὁπλοτάτην τέκε παίδων) Θηλειῶν 
γοῦν. Μόνον δ᾽ αὖτ᾽ ᾽Οδυσσέα πατὴρ τέ- 
κε (π΄. 119.). καὶ πλείους οὖν αἱ ᾿Οδυσ - 
σέως (ἀδελφαί αἀ4. Μα1.). ὦ. 5364. 
Ὁμοῦ] Ἔν τῷ αὐτῷ τόπῳ. νυ ϊρ. 

470. Τούτων ἐπιδεύομα, (Β. ἔτι δεύο-- 
μαι!)}} Ὧν ἡ ̓Αντίκλεια ἐχαρίζετο τούτων 
ἐνδεής εἰμι. Β. Ω. Ψ]ρ. 471. Ἔργον 
ἀέξουσ Τὴν κακοπάθειαν. . 272. Καὶ 

ΒΟΌΟΤΤΜ. 



ὃ 

ἀντίω δεσποίνης φάσθαι, 

3 7 δ᾽ ΟΡ. θ Ν ΠΥ ΨΙΟΧ 

αὙρονδ᾽, οἰῶ τὲ ὕυμον «ει 

τῶϑ᾽ ἀνδρὸς πρὸς δώμαθ᾽, ὁ 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε δυβώνηρ. ὅ ὀρχώμος ἀνδρῶν" 

ξεῖν, ἐπ εἰ ὧρ δὴ ταῦτά μ᾽ ἀνείρεωι ἠδὲ μετωλλᾶς, τὶ 

σιγῇ γὺν ξυνίει καὶ τέρπεο, πινέ τε οἶνον 

μενος" αἷδὲ δὲ γύκτες ἀθέσφατοι" ἔστι μὲν εὕδειν, 

ἔστι δὲ τερπομένοισιν ἀκουέμεν" 

πρὶν ὥρη, καταλέχθαι" ἀνίη καὶ πολὺς ὕπνος. 

τῶν δ᾽ ἄλλων ὅτινώ κραδίη καὶ θυμὸς ὦ ἀνώγει, 

εὑδέτω ἐξελθών' ἅμα δ᾽ ἤοι φαινομένηφι 

δειπνήσας ὅ μ᾽ ὕεσσιν ἀνωκτορίησιν ἐπέσθω. 

νῶϊ δ᾽ ενὶ κλισίῃ πίνοντέ ΤῈ; δαινυμένω ΖΕ, 

κήδεσιν ἀλλήλων τερπώμεθα λευγωλέοισι,; 

μνωομένω" μετὰ γάρ τε καὶ ἄλγεσι τέρπεται ἀνῆρ, 

ὅστις δὺ μάλα πολλὰ πάθη, καὶ πόλλ ἐπωληθῆ. 

τοῦτο δέ τοι ἐρέω, ὁ μ' ἀνείρεαι ηδὲ μεταλλας" 

476. φάσθαι] φᾶσθαι Ἡ. 
θάνν68. Μ, Ὁ. ρΡ. 253. 
ἥ ΡΓῸ ν. 1. δ. 9. οἴεσιν] ὕεσιν Ψ. 
488, προσέξειπε. 3200. βοῖνον. 

αἰδοίοισιν ἔδωκα] Οὕτω τοὺς ἱκέτας 

ἔλεγον. Ω. 478. Ἐνὶ στήθεσσιν 
ἰοχί. Γρ. ἀεὶ ὃμώεσσιν. Μη. 133. 
402. ᾿Ακουέμεν]) ᾿Αρίσταρχος, ἀκούειν, ὡς 

εὕδειν. ΗΥ]. 5403. Πρὶν ὥρην 8516 ἴῃ 
Ἰοπηπηδῖθ δ. ἃηΐ. οἵ ἰδπιθη 5080]. 
Ἐλλείπει, γένηται.  αἱρσ. 2306. ᾽Δν- 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Ο. 476-401. 

καὶ ἕκαστῶ πυθέσθαι" 
Ν ἐδ ΄ »} Ὰ Ἢ ᾿ 

καὶ φαγέμεν, πιεμεν τε ἐπειτον δὲ καί τι φέρεσθαι 

διιώεσσιν ἰαίνει. ᾿ 
ὰς Ὕ', 7 ΄ 7 5» ͵7 

Τὸν δ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Οδυσσεύς" ᾿ ᾿ 
ἊΝ, « 3 Ν Ὄν 2 »“ν 

ὦ πόποι, ὡς ἄρω τυτθὸς ἐὼν, Ἑὔμωιε συβώτω, 
᾿: ; 7 [ω (δ 5 ἈΝ Ζ͵΄͵ 

σολλον ὠπεπλάγχθης σής πῶτρίθος ἠδὲ τοκήων. 
3 49 ὁ} ͵, ᾽ Ν δι 5 ν 7 

ἀλλ᾽ ἄγε μοι τόδε εἰπε, καὶ ἀτρεκέως κατώλεξον, 
ηὲ διεπράθετο πτόλις ἀνδρῶν εὐρυάγυια, 
ἡ ἔνι ναιετάωσκε πωτὴρ καὶ πότνια μήτηρ' 

ἤ σέ γε μουνωθέντω παρ' οἴεσιν, ἢ παρὰ βουσὶν, 
ἄνδρ ες δυσμενέες νηυσὶν κωπ' δ᾽ ςε ἐπέρασσαν 

482. βειπέ. 

204. ὅτινα] ὅντινα Η. 

118. ΧΥΣ 

δ᾽ ἀξιον ὥνον ἔδωκε. 

οὐδέ τί σε χρὴ, 

γ 

10. ξέκαστα. ἅπαντα σοΥρς Κιαά «ὦ 

384. ἢ ἢ Υ. 385. ἤ σε] 
486. ἠδ᾽ ἐπέρασσαν] ἠδὲ πέρασαν δ΄. 

401. βερέω 

ακτορίῃσιν)] Ὁ μὲν ᾿Αρίσταρχος, ταῖς 
δεσποτικαῖς. ὁ δὲ ᾿Αριστοφάνης, 
ἕκαστος ἄρχει, ὅθεν καὶ ὁ χειρώναξ. 

ΨΙμπα. 1323. 398. Κήδεσιν ἀλλήλων. 
τερπώμεθα) Καὶ ἐν ταῖς δειναῖς διηγή- 
σεσι τέρπεται ἀνὴρ ὧν ἐν θλίψεσι κι 
ἀκούων ἑτέρου λέγοντος τὰ ἑαυτοῦ ἄλγεα." 
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Νῆσός τις Συρίη κικλήσκετωι, εἴ που ἀκούεις, 

γρτυγίης καθύπερθεν, ὅθ, τροπαὶ ἠελίοιο, 

τι περιπιληθὴς λίην τόσον ἀλλ᾽ ἀγαθὴ μέν, 

βοτος, εὔμηλος, οἰνοπιληθῆς, πολύπυρος" 495 
είνη δ᾽ οὔποτε δῆμον ἐ ἐσέρχεται, οὐδέ Τίς ἄλλη 

ῦσος ἐπὶ στυγερὴ πέλετωι δειλόϊσι βροτοῖσιν" 
λλ᾽ ὅτε γηράσκωσι πόλιν κάτα φυλ᾽ ἀνθρώπων, 

θὼν ἀργυρότοξος ᾿ Απόλλων ᾿Ατρέμιδι ξὺν, 

ς ἀγανοῖς βελέεσσιν ἐποιχόμενος κατέπεφνεν. 4 
Πα δύω πόλιες, δίχα δὲ σφισι πάντω δέδασται" 

σιν δ᾽ ἀμφοτέρησι πατὴρ ἐμὸς ἐμβασίλευε, 

τήσιος Ὀρμενίδης, ἐπιείκελος ἀθανάτοισιν. 

Ἔνῥα δὲ Φοίνικες νωυσίκλυτοι ἤλυθον ἄνδρες, 

ὥκτωι, μυρί᾽ ἄγοντες ἀθύρματα νηὶ “μελαίνῃ. 415 
χε δὲ πατρὸς ἐμόϊο γυνὴ Φοίνισσ᾽ εν οἴκῳ, 

χλή τε, μεγάλη τε, καὶ ἀγλαὼ ἔργ᾽ εἰδυῖα; . 

ν δ᾽ ἄρα Φοίνικες πολυπαίπωλοι ἡπερόπευον᾽ 

λυνούσ᾽ τις πρῶτα μίγη, κοίλη παρὰ νγηϊ, 

γῇ καὶ φιλότητι" τώ τε φρένας ἡπεροπεύει 420 

λυτέρησι γυναιξὶ, καὶ εἴ κ' εὐεργὸς ἔησιν. 

405. βοινοπληθής. 

3. ἐπιξείκελος. 
δ' ἄρα. 

410. βοῖς. 

416. βοίκῳ. 

Ὁ. 402. Συρίη] Μία τῶν Κυκλάδων 
σων καλεῖται. δ τ]ρ. ΒΒ. Ω. ἡ παρ᾽ 
ἣν λεγομένη Σῦρα". Β. Ω. 403. Ὅθι 
σπαὶ ἠελίου] Ἔνθα φασὶν εἶναι ἡλίου 
ἤυ]ρ,. τὸ ἡλίου) σπήλαιον, δι᾽ οὗ σημει- 
,ται τὰς τοῦ ἡλίου τροπάς. ΟΥΥ͂ Πρ. 
ον ὡς πρὸς τὰς τροπὰς ἡλίου, ὅ ἐστιν 
ὶ τὰ δυτικὰ μέρη ὑπεράνωθεν τῆς Δή- 
ν. Β. 2. 406. Οὐδέ τις ἄλλη νοῦ- 

5] Τῇ λιμῷ τὴν νοῦσον συνέζευξεν ἐπεὶ 
λιμῷ καὶ λοιμὸς παρακολουθεῖ. Λιμὸν 
οὖ καὶ λοιμὸν ἀποφθινύθουσι δὲ λαοί 
765. Ἐ. 241.). ὦ. 4009. Ἔστιν ἐν 

417. βέργα Ειδυῖα. 
42:1. εἼ ἥ Η., οχ διηθηά. Ὗ. ἍΨ. 

412. ἐμβασίλευε] ἐβασίλευε Η. 
418. τὴν δ᾽ ἄρα 

0. εὐβεργός. 

χρήσει οὗτος ὁ στίχος. Ῥα]. 415. Τρῶκ- 
ται] ᾿Απατεῶνες, κλέπται. Ὁ. Φιλ- 

ἄργυροι, πανοῦργοι. γυὶρ. 416. Γυνὴ 

Φοίνισσ᾽] Κυρίως γυναῖκα εἶπεν ὡς καὶ 

ἄνδρα τὸν ἄνθρωπον. ἢ. ῶ. Ταῦτα δὲ 
οἱ Φοίνικες ἴσως Λαέρτη διηγήσαντο πολ- 

λοῦ ἄξιον αὐτὸν ὑποφαίνοντες (ἰπ6. 

νυ ]ρ.) Λαέρτης δὲ Εὐμαίῳ διηγήσατο. 
οὐ γὰρ οἷόν τε εἰδέναι τὸ ἀληθὲς νήπιον 

ἡρπαγμένον. Β. Ω. (14. δὰ 48,4.) 
4τ0. Πλυνούσῃ τις] οἱ τις ἰη Ηδ1]. 
ΒῈ ρ βου ρίαν γρ. ἧ. (ἸΠΘΟΡΌ. Αἰ1- 
αιοῦ ἴῃ ἴοχίι παθθηΐ τῇ.) 4:1. Εἰ 

ὁ Πῆπηο Σύρα, αὖ νοσδίιν ἀραα Πίορ. [λογί., Ηοβνοῖι. ΜΊ]οβ. οἱ Βυϊάδον. ΥἹὰ. Με- 
5: δ ΐοσ. τ. το. ΒΌΤΤΥΤΜ. 



80 ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Ο. 422---443. 118. ΧΥ. 

εἰρώτα δὴ ἔπειτα, τίς εἴη, καὶ πόθεν ἔλθοι" 
ἡ δὲ μάλ᾽ αὐτίκα πατρὸς ἐπέφραδεν ὑψερεφὲς δώ" 

Ἔκ μὲν Σιδῶνος πολυχάλκου εὔχομαι εἶναι" Ἵ 
κούρη, δ᾽ εἴμ᾽ ᾿Αρύβαντος ἐ ἐγὼ ῥυδὸν ἀφνειοῖο" 

ὠλλά μ᾽ ἀνήρπαξαν Τάφιοι, ληΐστορες ἄνδρες, 

ὠγρόθεν ε ἐρχομένην' πέρασαν δέ με δεῦρ᾽ ὠγωγόντες 

τοῦδ᾽ ἀνδρὸς πρὸς δώμαθ" ὁ δ᾽ ἄξιον ὥνον ἔδωκε. 

Τὴν δ᾽ αὖτε προσέειπεν ἀνὴρ, ὃς ἐμίσγετο λάθρη" 

ἤ ῥά κε νῦν πάλιν αὐτις ἅμ᾽ ἡμὴν οἴκαδ᾽ ἕποιο, 

ὄφρα. ἰδὴς πατρὸς καὶ μητέρος. ὑψερεφὲς δῶ, 

αὐτούς τ᾽ : ῆ γὰρ ἔτ᾽ εἰσὶ, καὶ ἀφνειοὶ κωλέοντωι. 
Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε γυνὴ, καὶ ἀμείβετο μύθω" 

εἴη κεν καὶ τοῦτ᾽, εἰ μοι ἐβέλοιτέ γε, ναῦτωι, 

ὅρκῳ πιστωθήνωι, ἀπήμονά μ᾽ οἴκαδ᾽ ἀπάξειν. 

Ὡς ἔφαθ" οἱ δ᾽ ἄρα πάντες ἀπώμνυον, ὡς ἐκέλευεν. 
αὐτὰρ ἐπεί ῥ ὄμοσάν ψ, τελεύτησάν τε τὸν ὅρκον, 

τοῖς δ᾽ αὖτις μετέειπε γυνὴ, καὶ ἀμείβετο μύθω" 

Σιγή γῦν, μή τίς με προσαυδάτω ἐπέεσσιν 
ὑμετέρων ἑτάρων, συμίβλήμενος ἢ ἥ ἐν ἀγυιῆ, 
ἥ που ἐπὶ κρήνη" μή τις ποτὶ δῶμα γέροντι 

ἐλθὼν ἐξείπη" ὁ δ᾽ ὀϊσσάμενος καταδήση 

δεσμῷ ε εν ὠργωλέω, ὑμῖν δ᾽ ἐπιφράσσετ᾽ ὄλεθρον. 
᾽ν 

425" ὑψερε- 422. εἰρώτα δὴ ἔπειτα) ἠρώτα δ᾽ ἤπειτα Ἡ. ἠρώτα οἴϊαηι Ψ. 

431. ἴδῃς] ἴδη φὲς] ὑψιρεφὲ: 420. προσέξειπεν. ἀν βοίκαδ᾽. 

Η. ἴδη ὙΥ. 10. Είδης. 433. ἀμείβετο) ἀμείβετο, οἵ 428. Η. ἰρ. προσ-᾿ 
ἔξειπε. 435. ἀπήμονα [οίκαδ. 4506. ἀπώμνυον] ἐπώμνυον Ἡ. Υ. ἐπόμνυον γ. 
438. ἀμείβετο) ἀμείψατο Ψ. 50. μετέξειπε. 430. βεπέεσσι. 440. ὑμε- 
τέρων] ἡμετέρων Ὗ. 10. ἐιελέμῃρῖ ξυμβλήμενος Η. 441. μή τις] 
τις με. 10. ποτὶ] πρὸς 442. ὀἰσσάμενος] ὀδισάμιενος, ᾿ς οἴ ἈΡΊατ6, 

10. ἐκβείπη. 443. μὴν ̓ς οἵ 4στ Υ. 

κ᾿ Κ εὔεργος ἔῃσιν) Κἀν γὰρ καλοεργὸς ἢ 
γυνὴ καὶ ἐνάρετος πλανᾶται φιλότητι 
καὶ εὐνῇ. ὦ, 424. Σιδῶνος πολυχάλ- 
κου] Ἤτοι στεῤῥᾶς. ἐν αὐτῇ γὰρ χαλκὸς 

οὐ γίνεται. ἢ πλουσίας, ὡς τῆς πορφύρας 

ἐν αὐτῇ γινομένης. δαϊ]σ, Ὁ, 425. 
" -“ "΄ “Ῥυδὸν ἀφνειοῖο] ἹῬύδην τὸν πλοῦτον ἔχον- 

Ὁ ΒΟΒΟΙ. ΗΔ], (ἀἢ πος ποβύγιιπι Ὁ) (οβϑία Ῥούβοπο Βαροῖ ἥ κ΄. 

τος, τουτέστι τῷ πλούτῳ χύδην πλουτοῦν: 
τος. ἢ ἐπίῤῥοιαν ἔχοντος πλούτου. Ψαὰ 

431. Τρ. ὕφρ᾽ εἴδῃς. Ηαγ]. 434. ΕἸ 
κεν καὶ τοῦτ᾽} Γένοιτο καὶ τοῦτο ἐπάν" 
ελθεῖν με εἰς τὴν πατρίδα μου. Β. 

Ο. 4 46. Ἔτώμονον, οὐκ ἀπώμνυυν. ἀπ' 
γὰρ τὸ μὴ ποιῆσαι. Ηκαη; 

ε ν᾽ 

ὠμόσαι 

ΒΌΤΤΜ. 
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λλ᾽ ἔχετ᾽ ἐν φρεσὶ μῦθον, ἐπείγετε δ᾽ ὦ ὥνον ὁδαίων. 

λλ᾽ ὅτε κεν δὴ γηὺς πλείη βιότοιο γένηται, 445 
γγελίη »“ ἔπειτα θοῶς ἐ ἐς δώμαθ᾽ ἱκέσθω" 

1 γὰρ καὶ χρυσὸν, ὅτις Α ὑποχείριος ἔλθη" 

οὶ δέ κεν ἄλλ᾽ ἐπίβαθρον ἐ ἐγὼν ἐθέλουσα, γε δοίην᾽ 

χἰδα γὰρ ἀνδρὸς ἐή ρεὰ ἐνὶ μεγάροις ἀτιτάλλω, ΄ 

ῥϑαλέον δὴ τόιον; ἁματροχόωντα θύρας, 450 
ν κεν ἄγοιμ᾽ ἐπὶ γηός: ὁ δ᾽ ὑμῖν μυρίον ὦνον 

ψ., ὅπη περάσητε πρὸς ἀλλοθρόους ἀνθρώπους. 

Ἢ μὲν ἄρ ὡς εἰποῦσ᾽ ἀπέβη πρὸς ϑώματα κωλά. 
δ᾽ ἐνιωυτὲν ὥπαντω παρ᾿ ἡμῖν αὖθι μένοντες 
νηὶ γλωφυρὴ βίοτον πολὺν ἐμπολόωντο" 455 
λ᾽ ὅτε δὴ κοίλη γηῦς ἤχθετο τόσι νέεσθαι, 
ὴ τότ᾽ ἀρ ἄγγελον ἥκων, ὃς ὠγγείλειε γυναικί" 

υ' ἀνὴρ πολύϊδρις ε ἐμοῦ πρὸς δώματα πατρὸς, 

ὕσεον ὅρμον ἔχων, μετῶὼ δ᾽ ἠλέκτροισιν ἔερτο' 

μὲν ἄρ᾽ ἐν μεγάρῳ δμωαὶ καὶ πότνιω μήτηρ 46ο 

ἰρεσιν ἀμφωφόωντο, καὶ ὀφθαλμοῖσιν ὁ ὁρῶντο, 

4406. ἐς] πρὸς ἘΠ᾿ 

51} 56] ΠΘΉΤΙ 5] ηρὶ Η. 

ἐλόωντο Ἡ.. 458. πολύξιδρις. 

447. ὅτις] ὅστις ῥτῸ ν. ]. 
451. ὑμῖν] ἡμῖννν. 

ΟἸ]ομ 5 ν. ἔΑλφοι. ΡΟΗΞ. κατ᾽ ΝΥ. 

10. ἔλθῃ] εἴη, εἴ ἤπης 
452.πρὸς) κατ᾽ 

453 βειποῦσ᾽. 455. ἐμπολόωντο) 
450. ἔερτο, βε(ἰ κ᾿ Ἰῃηβθυζι) 6Χ ΓΘΟΘΉ8. 

10]. ἀδάνιοις ἀπὸ τοῦ εἴρω Η,.. ἔερκτο Ψ΄. ἔερτο 5680]. ἵδη. δα 1]. α΄. 486. 
ΝΘ. 1Ὁ. βέξερτο. 

να {. Ἐπείγετε δ᾽ ὦνοὸν δδαίων] Σπουδάζετέ 
ἵ περὶ τὸν ἀγορασμὸν (Ω. τὴν ἀγο- 
ἴαν) τῶν φορτίων. Β. ΟΩ. Μυϊ]ρ. 
χίων, τῶν εἰς ἐκδημίαν ἐπιτηδείων. Β. 
445. ᾿Αλλ’ ὅτε κεν δὴ ναῦς] ̓ Αλλ᾽ 

ἥ γαῦς πληρωθῇ τοῦ βίου ἢ ἡμῶν ἐλθέτω 
ταχέως ἀγγελία πρὸς τὰ δώματα ὅτι 

λθεῖν μέλλετε. ὦ, 448. Ἐπίβα- 
Ἴ Τὸν ναῦλον τῆς ἐπιβάσεως τῶν νεῶν 
αχρηστικῶς ἐπίβαθρον εἶπε. Β. Ω. 
». Κερδαλέον] Πανοῦργον καὶ ἤδη 
ἱκτροχάζειν μοι δυνάμενον. σύνθετον 
ὃ ἁρματροχόωντα. Τὸ δὴ τοῖον, τοιοῦ- 
ὡς καὶ ἕπεσθαι συντρέχοντα, καὶ 

λουθεῖν δυνάμενον. Β. . ΑΜΑ- 

ΥΟΙ,. 11. 

Ν 

Εερτο] Συνεκέκλειτο. 

46:1. χείρεσιν] χερσὶ τ᾽ Ἡ. χείρεσί τ᾽ Δ΄. χερσίν τ᾽ Ὗ, 

ΤΡΩΧΩΝΤᾺ (819) ΘΥΡΑΖΕ. ἥτοι ἤδη 
δυνάμενον τρέχειν ἔξω. ἢ δυνατὸν ὄντα 
ἐπακολουθεῖν. Γράφεται καὶ, ἅμα τρο- 
χόωντα. Ψυϊρ. 45 5." Ἐμπολόωντο] 
᾿Επραγμάτευον πωλοῦντες καὶ ἀγοράζον - 
πος, Ὁ». Ὁ, 457. γοοὶ ἧκαν ῖῃ Ηδγ]. 

ΒῈΡΘΥΒουρζι οἶκον. 4.5.8. Πολύϊδρις] 
Οὐκ ἐπὶ καλοῦ ἀλλ᾽ ἐπὶ κακούργου καὶ 
ἀπατεῶνος. Β. Ὁ, 450. Χρύσεον ὅρμον 
Περιδέῤῥεον κόσμον. ἀπὸ τοῦ συνδεδέσθαι. 
Τὸ δὲ, ἔερκτο, σημαίνει τὸ συνδέδετο, 
ἀπὸ τοῦ εἴρω, τὸ συμπλέκω. Β. ᾿ Μετὰ 
δ᾽ ἠλέκτροισιν) ᾿Ηλέκτροις δὲ συνείληπτο. 

εἰργασμένος ἦν. 
ψ]ρ, Γρ. ἠλέκτορσιν. ΗαΥ]. 461. Χερσί 

Μ 
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ὦνον ὑποσχόμενωι" ὁ δὲ τῇ κατένευσε σιωπή. 

ἤτοι ὃ καυνεύσας κοίλην ἐπὶ νήω βεβήκει" 

ἊἋ δ᾽ ἐμὲ χειρὸς ἑλούσω δόμων ἐξήγε θύραζε 

εὗρε δ᾽ ἐνὶ προδόμω ἡ ἡμεν δέπω ἠδὲ τραπέζας 
ἀνδρῶν δαιτυμόνων, οἵ μευ. πωτέρ᾽ ἀμφεπένοντο. 
οἱ μὲν ἄρ᾽ ες θώκον πρόμολον, δήμοιό τε φήμιν' 

ἡ δ᾽ αἶγα τρί᾽ ἄλεισα κατακρὺ σ᾽ ὑπὸ κόλπω 

ἔκφερεν᾽ αὐτὰρ ἐγὼν ἑπόμην ἀεσιφροσύνησι. 

δύσετό τ᾽ ἠέλιος, σκιόωντο τε πῶσωι  ἀγυια. 
ἡμεῖς δ᾽ ἐς λιμένα κλυτὸν ἤλθομεν ὦ ὠκώ , κιόντες, 

ἔνθ᾽ ἄρα Φοινίκων ἤν ἀνδρῶν. ὠκύωλος νηῦς... 

οἱ μὲν ἔπειτ᾽ ἀναβάντες ἐπέπλεον ὑγρὰ κέλευθα, 

γὼ ἀναβησώμενοι ἐπὶ δὲ Ζεὺς οὖρον ἴαλλεν. 
ἐξη 9. μὲν ὁμῶς πλέομεν γύκτας τε καὶ ἡμαρ' 

ὠλλ᾽ ὅτ᾽ ἄρ ἔβδομον ἡ ἥμαρ ἐπὶ Ζεὺς θῆκε Κρονίων, 

τὴν μὲν ἔπειτω γυνωϊκω βάλ᾽ “Ἄρτεμις ἰοχέωιρα" 
ἄντλῳ δ᾽ ἐνδούπησε πεσοῦσ᾽, ὡς εἰναλίη κήξ' 

καὶ τὴν μὲν φώκησι, καὶ ἰχβύσι κύρμα γενέσθαι 

ἔκβαλον' αὐτὰρ ἐγὼ λιπόμην ἀκωχήμενος ἤτορ. 

τοὺς δ᾽ Ἰθάκη ἐπέλασσε φέρων ἄνεμός. τε καὶ ὕδωρ" 
ἔνθα μὲ Λαέρτης πρίατο κτεώτεσσιν εοῖσιν. 

οὕτω τήνδε τε γαίιων ἐγὼν ἴδον ὀφθαλμοῖσιν. 

118. ΧΥ. 

Τὸν δ᾽ αὖ διογενὴς ᾿δυσεὺς ἠμείβετο μύθω" η 
Εὐμαι᾽, ἡ μάλα δὴ μοι ἐνὶ φρεσὶ θυμὸν ὀρινώς» 48. ̓  

465. δέπα] δέπας Ἡ. 472. ἦν ἀνδρῶν] ἀνδρῶν ἦν Η. ὙΥ. 474. ἄνο ἱ 
βησάμενοι] ἀναβησόμενοι, οἴ α 506 ὁ 6Χ γΓβσθηβ. Η. 476. ὅτ᾽ ἀρ ὅτε ἱ 
Η.. 482. Λαβέρτης. ἑβοῖσιν. 4823. Εἴδον. 484. διβογενής. 

τ᾽ ἰοχῖ. Γρ. χείρεσσιν. ἨαΥ]. 46ς. γώγως. Δυϊρ. 478. Κήξ] Κιηξ (8. 

Δέπα!] Ποτήρια. γυὶ]ρ. ἊἙκτατέον κήϊξ), ὃ λάρος, καὶ συγκοπῇ, κήξ. δα 
τὸ δέπας (8οἴ. δέπα. ῬΟΉ Β.), πο- νεται δὲ πεσοῦσα ἐπὶ κεφαλήν. καὶ δὲ 
τήρια. Ηδ1]. 467. ΕΣ ΘΩΚΟΝ. ἐκεῖνος οὕτως καταδύεται. Β. Ο. Ὄ, 

εἰς βουλήν. ΦΉΜΗΝ. ἐκκλησίαν, συν- γεὸν θαλάσσιον παραπλήσιον χελιδών, 
ἔδριον. ιν. 4609. ᾿ΔΛεσιφροσύνῃσι ἔνιοι δὲ λάρον αὐτὸν λέγουσιν, οἱ δὲ α΄ 
Ματαιότησι, ἀφροσύναις, ἢ μωρίαις, ἀπὸ θυιαν. νυ. ῷ. 483. Οὕτω τήν 
τοῦ ἄω τὸ πνέω. Β. Ω. 472. ᾿Ωκύα- γαῖαν ἀγὼν ἴδον (ἷο ρα. δηΐ. )] Εἰ 

᾽ "-" -“ - ᾿ 

λος] ᾿Ωκεῖα, ταχεῖα, ταχύπλους. παρα- αὐτὸν ἀκηκοέναι παρὰ τοῦ Λαέρτου, 
οἰ 
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αὔτα ἕκαστα λέγων, ὅσο, δὴ πάθες ἄλγεω θυμῷ. 
λλ᾽ ἤτοι. σοὶ μὲν παρὼ καὶ κακῷ ἐσθλὸν ἔθηκε 

ες, ἐπεὶ ἀνδρὸς δώματ᾽ ἀφίκεο πολλὼ μογήσας 

τίου, ὃς δῆ τοι παρέχει βρῶσίν τε πόσιν τε 

δυκέως" ζώεις δ᾽ ἀγαθὸν βίον" αὐτὰρ ἔγωγε 
ολλὼ βροτῶν ἐ ἐπὶ ἄστε᾽ ἀλώμενος ἐνθάδ᾽ ἱκάνω. 

Ὃς οἱ μὲν τοιαῦτῶ πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον 

αδόὶ ῥαθέτην δ' οὐ πολλὺν ἐπὶ χρόνον, ἀλλὰ μέίνυνθα: 

ΤῊΝ γὰρ ἠὼς ἦλθεν εὔϑρονος. Οἱ δ᾽ ἐπὶ χέρσου 

Ἰλεμάχου ἕταροι λύον ἱστία" κάδϑ᾽ ἕλον ἱστὸν 

«ρπαλίμως, τὴν δ᾽ εἰς ὅρμον προέρυσσων ἐρετμοὶς" 

ς δ᾽ εὐνὰς ἔβαλον, κατὼ δὲ πρυμνήσι ἔδησαν" 
. δὲ καὶ αὐτοὶ βαῖνον ε ἐπὶ ῥηγμῖνι θαλάσσης, 

ἰπνόν ἡ ἐντύνοντο, κερῶντό τε αἴθοπω οἷ οἶνον. 

ὑτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἢ ἔρον ἕντο, 
σι δὲ Τηλέμωχος πεπνυμένος ἤρχετο μύθων' 

Ὑμεῖς μὲν γὺν ἄστυδ᾽ ἐλαύνετε νήω μέλαιναν" 

ὑτὰρ ἐγὼν ἀγρόνδ᾽ ἐπελεύσομωι, ἠδὲ βοτήρας" 
γπέριος δ᾽ εἰς ἄστυ ἰδὼν ε ἐμὼ ἔργω κάτειμι" 

ὅθεν δέ κεν ὕμμιν ὁδοιπόριον παραθείμην, 

χὴτ ἀγαθὴν κρειῶν 1 τε καὶ οἴνου ἡδυπότοιο. 

Τὸν δ' αὖτε προσέειπε Θεοκλύμενος θεοειδὴς" 

ἥ ἐν" ἐγώ, φίλε τέκνον, ἴω ; τεῦ ὑ δώμαϑθ' ἵ ἱκωμῶι 
ὧν, οἱ κραναὴν ̓Ιθώκην κατωκοιρανέουσιν ; ὃ 

ἰ υς σῆς μητρὸς ἴω καὶ σοῖο δόμοιο ; 

499 

495 

500 

505 

510 

486. ὅσα δὴ] ἰδ᾽ ὅσκ᾽ Υ. 
φυσσαν. 400. βοῖνον. 

10. ξέκαστωα. 4091. βάστε". 406. προ- 
502. βάστυδ᾽. 503. ἀγρόνδ᾽ ἐπελεύσομαι) 

γροὺς ἐπιείσομαι Η. ΥΥ. ἐπιείσομαι '. 
25. ὕμμιν] ὑμῖν Ν. 
γὸυ βηδυπότοιο, 

Υ. 

Ἰγήσαντο οἱ Φοίνικες. νυ. (ν1ὰ. δἀ 
:7: 48... ᾿Αλλ᾽ ἤτοι σοι] ᾿Αλλὰ 
ὶ μὲν ὁ Ζεὺς οὐ κακὸν μόνον παρέθηκεν 

λὰ καὶ ἀγαθὸν. . [ἡ Ηδι]. νοῦρο 
ἽΚε 5. ρΘΥβου ρίι ἔδωκε. 406. 

10. παραθείμην) παραθείτην Κ΄. 
507. προσέβειπε. θεοβειδής. 

504. βεσπέριος. ξάστυ ξιδών. βέργα. 
σοῦ. κρειῶν καὶ 

508. τεῦ] τὰ Ν. πο. ἰθὺς] 

Προέρεσσον, διχῶς. Ηλι]. ςοϑ. ὕἴουῦθο 
ἐπιείσομαι ἴῃ ἨΔ]. δα ρουβου]ρίιηι 
ἐπελεύσομαι (νἱ4. 5680]. π΄. 130.). 
5οδ. Ὁδοιπόριον] Τὸν διὰ τὸν πλοῦν δεῖ- 
πνον (ἢ ἀμοιβήν ἀαἠά, Ψιϊρ.). Β. Ο. 

Μ42 
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Τὸν δ᾽ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα" 

ὥλλως μὲν σ᾽ ἂν ἔγωγε καὶ ἡμέτερόνδε κελοίμην. ᾿Αἢ 
ἔρχεσθ οὐ γάρ τοι ξενίων ποβή᾽ ἀλλά, σοι αὐτῷ “ἢ 

χεῖρον ἐπεί τοι ἐγὼν μὲν ἀπέσσομαι, οὐδέ σε μήτηρ ᾿ 

ὄψεται" οὐ μὲν γάρ τι ι θαμὰ μνηστήρσ᾽ ἐνὶ οἴκω δῇς 

φαίνεται, ἀλλ᾽ ἀπὸ τῶν ὑπερωΐῳ ἱστὸν ὑφαίνει. τ 

ὠλλά, τοι ἄλλον φώτω πιφαύσκομωαι, ὅν ὑεεν ἵκηαι, ΟἿ 

Εὐρύμαχον, Πολύβοιο δαΐφρονος ἀγλωὸν υἱὸν, 

τὸν γὺν. ἰσώ βεῶ ̓ Ιϑακήσιοι εἰσορόωσι 

καὶ γὰρ πολλὸν ἄριστος ὠνὴρ, μέμονέν, τε μάλιστα ΓΝ 
μητέρ᾽ ἐμὴν γαμέειν, καὶ Ὀδυσσῆος γέρως ἔξειν. ἱ ! 

ἀλλὰ τά γε Ζεὺς οἰδεν᾿ Ολύμπιος, αἰθέρι γωίων, Ἵ 
εἰ κέ σφιν πρὸ γάμοιο τελευτήσει κωκὸν ἥμωρ. ; 

Ὡς ἄρα οἱ εἰπόντι ἐπέπτατο δεξιὸς ὅ φρνις, ΝΗ 
κίρκος, ᾿Απόλλωνος ταχὺς ἄγγελος" ἐν δὲ πόδεσσι ΓΗ 

τίλλε πέλειαν ἔχων, κωτὼ δὲ πτερῶν χεῦεν ἔραζε, ὼ ] 

μεσσηγὺς γηός τε καὶ αὐτοῦ Τηλεμάχοιο. ' 

τὸν δὲ Θεοκλύμενος ἑτάρων ἀπονόσφι καλέσσας ι 

ἐν τ᾽ ἄρω οἱ φυ χειρὶ, ἔπος τ᾽ ἐφατ᾽ ,, ἔκετ' ὀνόμωςξε" Ἷ 

Τηλέμαχ; , οὔ τοι ἄνευ θεοῦ ἔ ἔπτατο δεζιὸς ὄρνις" 54 
ἔγνων γάρ "" ἐσάντα ἰδὼν, οἰωνὸν ἐόντω. “2. 

ὑμετέρου δ᾽ οὐκ ἔστι γένευς βασιλεύτερον ἄλλο 

ἐν δήμῳ ᾿Ιθάκης, ἀλλ᾽ ὑμέις κωρτεροὶ αἰεί. . β 

512. ἡμέτερόνδε] ἡμέτερόν γε. 512. τοι] τι . 515. βοίκ 
517. ἵκηαι] ἵκοιο Η. 518. δαξίφρονος. 510. ἴσα. 522. βοῖδε 
523. εἴ κέ] εἶκε (5810) Η. ΙΡ. σφιν] σφι Ὗ. 24. ῥοι βειπόντι. 520. Νἰ 
Βέπος. 5231. Πιδών. 532. ὑμετέρου] ἡμετέρου Ν. 10. γένευς] γένος ( 
οιμηθηά, Ἡ. γένεος Ν. 533. ὑμεῖς] ἡμεῖς Ν. 

. Νιΐρ. Τὴν ὑπὲρ τοῦ συνοδεῦσαι ἤτοι δαήσω, ὡς παρὰ τὸ οἰδῶ Οἰδίπους, ἁμᾶρι!, 
συμπλεῦσαι ἑστίασιν. Β. . 514. Ξε- ἁμαρτίνοος. Β. Ω. 5223. Τελεῦ' ] 

νίων ποθή] Τῶν πρὸς ξένων ὑποδοχὴν (Ω. . ᾿Αντὶ τοῦ τελευτηθήσεται. Β. 52. 
δοχὴν) ἐπιτηδείων. τ], Β, Ω. 58ε81 ῷ. Ἑτάρων ἀπόνοσφι] Ἵνα μήτις τὴν ἬἬ 
δά φειδὼ δ ΘΧΡΙΪΟ. ν. ποθή. «18. τείαν εἰς τοὺς μνηστῆρας ἐξαγορεύσῃ. 
Εὐρύμαχον] Νῦν μὲν τοῦτόν φησι μετα- 530. Ἔπτατο] Γρ. ἤλυθε. Ἐ 
βουλευσάμενος δὲ τῷ Πειραίῳ δέδωκεν. 533. Καρτεροὶ αἰεί] ᾿Εγκρατεῖς, τ 

Β. Δαΐῴφρων ὁ συνετὸς, ἀπὸ τοῦ δαῶ τος ἔχοντες. καὶ ᾿Αρχίλοχος, ὃ ᾿Ασὶ 
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δέχ ἫΝ ἧς ΄ 5 ᾽ 
Τὸν δ᾽ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ὠντίον ηὔδα" 

»“" »“» 5] ἕῳ " 

ὶ γὰρ τουτο, ζεῖνε, επος τετελεσμένον εἰη" 535 

ᾧ κε τάχω γνοίης φιλότητώ τε πολλώ τε δώρω 
2 ̓ -“- χ μ Ἄ ΄ Ξ᾿ β 

Σ ἐμεῦ, ὡς ἄν τίς σε συναντόμενος μωκαρίζοι. 

Η, καὶ {Πεἰρώτον προσεῴωνεε πιστὸν ετωιρον" 
" ω 37 Ψ' 

Τείρωιε Κλυτίδη, σὺ δέ μοι τώ περ ἄλλω μάλιστα 
᾽ ν τ “ 7 3 ψ. “ἊΨ 

“εἰθη ἐμῶν ετώρων, οἱ μοι Πὺυλον εἰς ὧμν ἐποντο" 540 
᾿ ΄-: Ν »"» 7, 3 ὡν »ν 

αὶ γυν μι τὸν ξέϊνον ο"γῶν εν δώμωσι σοισιν 
΄ ἮΝ Ν τ ἊΨ» 5) 

γδυκέως φίλεειν κωὶ τιεμεν, εἰσόκεν ἔλθω. 
᾿Ν 3 να Υ, Ν 3 7ὔ “7, 

Τὸν δ᾽ αὖ Πείρωιος δουρι κλυτὸς ἀντίον ηὔδω" 
᾿ ΄ Ε 5 ν ὡς ὡ Ψ 3 6 » 7 

ἡλεμῶχ,, εἰ Ὑῶρ κεν σὺ πολὺν χρόνον ἐν άδε μίμνοις, 
ἽΩΙ, Ν » δ 4 ΠΝ ἐῶ 3 Ἧς ΣΝ 

ὄνδε δ ἐγὼ κομίω, ζενίων δέ οἱ οὐ ποβὴ ἔσται. 545 
ὰ εἶ τ ᾿ς τς παρ δ ἢ ΒΟΥ βῳ ε , 
Ὡς εἰπὼν, ἐπὶ νηὸς ἔβη, ἐκέλευσε δ᾽ ἑτωίρους 

Ε 7 9. 5 Ε "ὦ ΄ “-᾿ 

τούς τ᾽ ἀμβαίνειν, ὠνώ τε πρυμνήσιω λῦσωι. 
πα Τ..,.» ᾽ ῬῬῇ 7 

ἱ δ᾽ αἰψ᾽ εἰσίβωινον, καὶ ἐπὶ κληῖσι κάβιζον. 
᾿ ΄ δ χα Ν ϑ (ν Ἂ ΄ 

ἡλεμοχος δ᾽ ὑπὸ ποσσὶν ἐδήσατο κωλὼ πέδιλω, 
“ δ᾽, ἦν 5] 5 ΄ 5» “.. -“ 

ίλετο δ φλκιμον' εγχος, ὡκαχμενον ὀξεῖ χώλκω, 550 
Ν ν...» Ρ Χ ον “ἢ 

γὺς ἀπ᾽ ἰκριόφιν᾽ τοὶ δὲ πρυμνήσι᾽ ἔλυσαν. 
ε Ν 3 ΄ ΄ 3 7 ς Ε] ΄ 

; μὲν ἀνωσῶντες πλεον ες πολιν, ὡς ἐκέλευσε 
΄ “4ΟΝΟ 5 ῃΨ» 

λέμαχος, φίλος υἱὸς Ὀδυσσῆος θείοιο. 
Ν ἂν» “Ὁ ͵ Ψ' » 7. ἡ » πὸ ὃς 

ὃν δ᾽ ὥκω προβιβώντω πόδες φέρον, ὄφρ᾽ ἵκετ᾽ αὐλὴν, 

535. βέπο. 545. τόνδε δ᾽] τόν δέ τ᾽ Η. τόνδε τ᾽ ὙΥ͂. τόνδ᾽ ἔτ᾽ ΚΝ. 10. ῥοι. 

46. ξειπών. 547. τ᾽ οι Η. 548. εἴσβαινον, 564 ἔσβαινον ἴῃ 
πᾶν. Η, 

ρατερὸς μηλοτρόφου Υ. . Δεσπόζοντες, 544. Ἔνθάδε] ᾿Αντὶ τοῦ ἐπὶ τῶν ἀγρῶν. 
γκρατεῖς. ἐλλείπει δὲ τὸ ἔσεσθε.  α]».. ΨῸ]ρ. 552. ᾿Ανώσαντες] ᾿Ανωθήσαν- 
3090. Οὕτως ᾿Αρίσταρχος 5ὅ. Ηδ1]. τες τὴν ναῦν. Β. ΩΦ. Εἰς τὸ ἄνω τὸν 

Υ [1606]. ἔτ. 93. Επι5ί. (587, 24.) ᾿Ασίης καρτερὸς μηλοτρόφου. ὅ6})0]. Εατρ. Μεά. 
63. (7ο8.) ἡ δ᾽ ᾿Ασίη σε καρτερὸς μηλοσπρόφος : 508 οοαΆ. ΕἸοΥ. ὁ δ᾽ ̓ Ασίη. Ηΐης οΠοϊζαν 
ΘΠΆΓΙΙΙΒ: ὁ δ᾽ ᾿Ασίης τε καρτερὸς μηλοτρόφου. ΒΌΤΊΤΥΜ. 

ὅ Ψυ]σ αἴ ᾿υ}}}5 νουϑιι5 Ἰθοῦ]Ο] ᾿8δο ἀδοῦῖρία 6586 ῬΟΓΒΟΠῈΒ γΓοίοσι. Ομ Δα Πὶ 
ἰΐογὰ Γαουῖς ἃ ΑὙἸδίαγο ΠΟ γο]οοΐα ἰάθη ποϑοῖββο νου, ποῆϊιθ ΘρῸ αυϊσαπδμι γαγῖο- 
αἴ15 ἀἀπιούαςπι ᾿ηνθηΐο, Ηἶδὶ αποα ἄὸ ΨΊΠΔΟΌ. 133. ἴα ΑἸτου: σερ ἄλλα] Οοά. «ἄτερ 
λλα. ἴῃ αυὰ το] ἴθ η6 ηἶδὶ ἴδπι Πα ΒΟ] πὶ σπτὲρ ροβι τα οϑβοῖ, 6 ΒΟΒΟΪΪΟ πης 
ἸΟϑίγο 85 ΊΟΑΤΓΙ ῬΟΒϑῖβ, ΡΙῸ τώσερ Δι πὶ [ΟΥβ [δ ἢ ΒΡΠ Δ], σάσερ, ἃν ΔΙ Ζαΐ 5 
οἰοπίιπι οἵ ποιβδίηιο 1110 σ᾿άτερ ὦ ξεῖνε ἀο(οηδιιμι ἔιῖδβο. θα γογΟβὶ ΜΠ] 15. μα] μΐ αὐιὶ- 
ἰοπὶ οδί» νοσαίϊγο 1}}1} ἴῃ ἔγοιΐο γουβὰβ Περαῖς Κλυτίδη ἸῃΓοΓβῖβδο ἃἰϊοβ ὦ ΒΌΤΤΜ. 



86 ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Ο. 555, 556. 1,18. χν. 

5»} , ὡς ἌΝ Ψ 7 Ζ τ ͵΄ 

ἔνθω οἱ ἡσων ὕες μάλα μυρίαι, ἡσι συβώτης 55 
» ψΑν ΟΝΕ Ἄ», ψΨ." "δ . ΧῚ 
ἐσθλὸς ἐὼν ἐνίαυεν, ἀνάκτεσιν ἥπιω εἰδώς. ᾿- 

δ 6, ἔῳ, 556. ξανάκτεσιν. βειδώς. 

πλοῦν ποιήσαντες. υ]ρ. 556. Ἐπίανεν (5ϊ6 δ, Δηΐϊ.}} Καθ' ἣν ἢ διέτριβει ] 
νυ ]ρ. ᾿ 

« Τιροτῖίο οἵ σοῃίγω ΒΟΥ ΠΟ} 15 ΠΟΧΌΤΩ ἤδης ΘΧΡ] ἸΟΔΙΙΟΏΘτα ΒΔΓ Π 6515 τοίοτ δὰ ἴ θ 
Ἐρο, 5ῖ γϑοῖβ 8] απῆπη 68 ΓΔ ΠΟ ΘΠ) ΠΑΡ ΘΠΊ118, ἀἰΧΟΤΊ μη ἔα1858 αυἱ Ἰοχογοηΐ ἣ τε συβώ- 
σης» ῬΓῸ ἦσ. ΒΟΤΊΜ, 



ΤῊΣ 

ΟΜΗΡΟΥ͂ ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Π. 

᾿ ΠῚ δ᾽ ἄρα Τηλέμαχος ἀναγνωρίξει πατέρα ὅν. 

Ὧ δ᾽ αὖτ᾽ ἐν κλισίης Ὀδυσεὺς καὶ θέϊος ὑφορβὸς 
τύγοντο ἄριστον ἅμ᾽ οὶ, κειωμένω πῦρ, 
πεμψάν τε γομήοις ὥμ' ἀγρομένοισι, σύεσσι. 
Ἰλέμιαχον δὲ περίσσαινον κύνες ὑλωκόμωροι, 
δ᾽ ὕλαον προσιόντα" νόησε δὲ δῖος Ὀδυσσεὺς ς 
χίνοντάς τε κύνας, περὶ τε κτύπος ἤλθε ποδὶ ἱν' 
ψα δ᾽ ἄρ᾽ Εὔμαιον. ἔπεω πτερόεντα προσηύδα: 

Εὔμα!, ή μάλω τίς τοι ἐλεύσετωι ἐνθάδ᾽ ἑ ἑταῖρος, 

καὶ γνώριμος ἄλλος" ἐπεὶ κύνες, οὐχ, ὑλάουσιν, 

λλὰ περισσαίνουσι' ποδῶν δ᾽ ὑπὸ δοῦπον ὦ ἀκούω. Ιο 

Οὔπω πᾶν εἴρητο ἔπος, ὅτε οἱ φίλος υἱὸς ὦ 

1. κλισίῃς ΘΧ Θιηθηά. τηᾶητ8 δηϊαυθ Η. ΡΟΉΒ. κλισίῃ ὟΝ. 
ἡ. βέπεα. ςς Ρίαης Η, ὟΥ. 5. δῖξος. 

πόθεσις. ᾿Ἑλθόντος εἰς τοὺς ἀγροὺς 
ἡλεμάχου πέμπεται Εὔμαιος εἰς τὴν 
ἷλιν ὀφείλων ἀπαγγεῖ ἵλαι τοῦ δεσπότου 
ἣν παρουσίαν. γίνεται δὲ ἐν τοῖς ἑξῆς 

Ἰδυσσέως πρὸς τὸν υἱὸν ἀναγνωρισμὸς 

«τὰ βούλησιν ᾿Αθηνᾶς, καὶ τῶν ἐπὶ τὴν 
ἕδραν Τηλεμάχου τεταγμένων ἐπὶ τὴν 
λιν ὑποστροφή. Ῥα]. Ψι!ρ. Τηλέ- 
αχὸς πρὸς Εὔμαιον ἀφικόμενος τὸν μὲν 

ἔμπει ἀγγέλλοντα τῇ μητρὶ Πηνε- 
εἴῃ. αὐτὸς δὲ γνωρίσας τὸν πατέρα 

ϑηνᾶς προαιρέσει σὺν ἐκείνῳ τὴν κατὰ 

10. θεῖος] 
ΓΙ. βείρητο βέπος. ἤτοι. 

τῶν μνηστήρων ἐπιβουλὴν σκέπτεται. καὶ 
γὴῆες κατάγονται εἰς ᾿Ιθάκην ἥ τε τοῦ 
Τηλεμάχου καὶ τῶν ἐπιβουλευσάντων. 
καὶ τοὺς μνηστῆρας πάλιν ἐπιχειρεῖν τῷ 
Τηλεμάχῳ διανοουμένους ἐκώλυσεν ᾿Αμ- 
φίνομος. καὶ Εὔμαιος ἀπαγγείλας τῇ 
Πηνελόπῃ τὰ περὶ Ὀρεμάεν εἰς τὸν 

ἀγρὸν ἐπανέρχεται. Ω. ἼΛριστον} 
Τὴν ἑωθινὴν τροφήν. Β. Αἀαῖι Βδτγη. 

6 Μ5. ἥν τινες ἀκρατισμὸν λέγουσιν. 
3: ἜἜκπεμψα»] Συλληπτικῶς. μόνος γὰρ 
ἐκπέμπει Εὔμαιος. ΩΦ. 1ο. Ποδῶν δ᾽ 



δδὃ 

ἐστ ενὶ προθύροισι" ταφῶν δ᾽ ἀνόρουσε συβώτης" 

ἐκ δ᾽ ἄρα οἱ χρῶ πέσεν ἄγγεω, τοῖς ἐπονεῖτο, 

κιρνὼς αἴθοπι οἶνον" ὁ δ᾽ ἀντίος ἥἡλυθ᾽ ἄνακτος" 

κύσσε δέ μιν κεφωλήν τε, καὶ ἄμφω φάεα κωλῶ, 

χεῖράς “ἢ ἀμφοτέρας" θαλερὸν δέ οἱ ἔκπεσε δώκρυ. 

ὡς δὲ πατὴρ ὃν παΐϊδω φίλα φρονέων ἀγωώπάξει, 

ἐλθόντ᾽ εξ ἀπίης γαίης, δεκάτω ἐ ἐνιώυτω, 

μοῦνον, τηλύγετον, τῷ ἐπ᾽ ἄλγεα πολλὰ μογήση᾽ 

ὡς τότε Τηλέμαχον θεοειδέα δῖος ὑφορβὸς 
πάντα κύσεν περιφὺς, ὡς ἐκ βανάτοιο φυγόντα" 

καί ῥ᾽ ὀλοφυρόμενος ἔπεω πτερόεντα προσηύδα" 

Ἦλθες, Τηλέμαχε, γλυκερὸν φάος" οὔ σ᾽ ἔτ᾽ ἔγωγε 

ὄψεσθαι ἐφάμην, ἐπεὶ ὥχεο γηὶ Πύλονδε" 

ὠλλ᾽ ἄγε νῦν εἴσελθε, φίλον τέκος, ὄφρα σε θυμῷ 

τέρψομαν εἰσορόων γέον ἄλλοθεν ἔνδον ἐόντω. 

οὐ μὲν γάρ τι θάμ ἀγρὸν ἐπέρχεωι, οὐδὲ νομιήως, 

ὠλλ᾽ ἐπιδημεύεις" ὡς γάρ νύ τοι εὔαδε θυμῷ, 

ἀνδρῶν μνηστήρων προσορῶν ἀϊδηλον ὅμιλον. 

ΤΣ τὸ, ἔθ, 
15. κύσσε] κῦσεν. 
17. ἀγαπάζει] ἀγαπάζη, Η 
γήσῃ]) μογήσει 

ὑπὸ δοῦπον ἀκούω] Παρέλκει ἡ ὑπό. Β. 
12. Ταφών)] Θαμβήσας, ἐκπλαγεὶς, ἢ 
θαυμάσας. ἔστι δεύτερος ἀόριστος ἐκ τοῦ 
θήπω ἔθαπον καὶ ἔταφον καὶ ταφών. 
Ἰωνικὴ ἃ ἡ μεταφορὰ ἐκ τῶν τάφων. καὶ 
γὰρ ἡμεῖς ὁρῶντες τοὺς τάφους ἐκπλητ- 

τόμεθα διὰ τὸ ἐπεισερχόμενον ἡμῖν δει- 
νόν. ΨῸΪΡ. 15. Κύσσε δέ μιν κεφῶ- 
λήν] Φιλοστόργως ὃ Ἐὔμαιος, ἐπείτοι καὶ 

οἱ κύνες σωίνουσι πρὸς αὐτὸν ὡς ἂν συν- 

οἵ τε μνηστῆρες πλεύσαν- 
τα αὐτὸν οἴονται περὶ τοὺς ἀγροὺς εἶναι 
(δ΄. 64...) ὡς πολλάκις τοῦτο ποιοῦντα. 
Ω. τ6. Γρ. θαλερὸν δέ οἱ ἔκπεσε δά- 

, ς« ΄ἷὦ 

ἥϑως δρῶντες. 

« Ῥαποίπηι ἔδοῖο δὰ ᾿Ιωνικὴ, αἴ μεσοχὴ δου τενγνάν, ΠΟῚ δηΐτη δα μεταφορὰ Ρουθν 
ΠΟΙ ροίΐοδί, ΒΑΆΝΕΚ, 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Π. 

14. ἤλυθ" ἦλθεν ὙΥ. 
τ6. δέ οἱ ἔκπεσε δάκρυ] κατὰ δάκρυον εἴβων Η... 

10. ον. 
20. θεοξειδέα δῖξος. 

20. προσορᾷν ἐσορὰν (510) Η. ἐσορᾷν ὟΥ. 

12--τ-20. 118. ΧΩ 

ΓΝ 

10. Ευῖνον. ἦλθε ξάνακτος.᾿ 

1 ὃ, ἐλθόντ] ἐλθὼν Η. 
42. ξέπεα. 

19. μὸ- 
28. ἔξαδε. 

ἢ 

κρὸ. ἘΤαΙ.. τῇ ᾿Αγαπάζῃ (516)7 ᾿Α- 
γαπῶν δεξιοῦται καὶ περιέπει. Β. 21. 
Πάντα κύσεν περιφύς]} ᾿Αντὶ τοῦ ὅλον. 
αὐτὸν περιλαβὼν ἔκυσε. Β. 24. Ἐπεὶ 
ᾧχεο} ᾿Αφ᾽ οὗ. Β. 28. ᾿Αλλ᾽ ἐπίδη- 
μεύεις Ἔν τῷ δήμῳ τῆς πόλεως μένεις, 
ἐν πόλει διατελεῖς, διάγεις. Β. Ω. ἘΕὖ 
αδε] ̓ Απὸ τοῦ εὖ μορίου καὶ τοῦ ἀδῶ τὸ 
ἀρέσκω. Β. ῷ. Παρὰ τὸ ἥδω ὁ δεύτε- 

ρος ἀόριστος ἅδον ἄδες ἅδε καὶ μετὰ τοῖ 
εὖ, εὔαδε. ἢ ἔστιν ἧδον ἧδες ἧδε, κατὲ 
διάλυσιν ἔαδε καὶ πλεονασμῷ τοῦν, 
αδε, τουτέστιν ἀρέσκει. Μ8. ΒΆΓΩΘ 
ἰἰ,  γη1, Μ΄.) χο, ᾿Αἴδηλον ὅ᾽ ὅμιλι 

' 



[Β. ΧΥῚ. ΟΔΥΣΣΕΙ͂ΑΣ Π. 3ο----ξο. 80 

Τὸν δ᾽ αὖ Τηλέμωχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα" 30 
σεται οὕτως, ἄττω" σέθεν δ᾽ ἕνεκ᾽ ἐνθάδ᾽ ἱκάνω, 
ρῶ σέ τ᾽ ὀφθαλμοῖσιν ἴδω, καὶ μῦθον ἀ ἀκούσω, 

μοι ἔτ᾽ ἐν μεγάροις μήτηρ μένει, ηέ τις Ἴδη. 

δρῶν ἄλλος ἔγημεν" Ὀδυσσῆος δέ 'ϑϑν εὐνὴ 

τει ἐνευναίων κάκ᾽ ἀράχνια κέιτωι ἔχουσα. ς 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε συβώτης, ὅ ορχώμιος ἀνδρῶν" 

χὶ λίην κείνη ΨνῈ μένει τετληότι θυμῷ 

σιν ἐνὶ μεγάροισιν ὀϊζυραὶ δέ οἱ αἰεὶ 

ἵνουσιν νύκτες τε καὶ ἥμωτα δακρυχεούσῃ. 

Ὡς ἄρ οὺ “φωνήσας οἱ ἐδέζωτο χάλκεον ἔγχος" 40 

τὰρ γ᾽ εἴσω ἦεν, καὶ ὑπέρβη λάϊνον οὐδόν. 

; δ᾽ ἕδρης ἐ ἐπιόντι πατὴρ ὑπόειξεν Ὀδυσσεύς" 

ἱλέμιαχιος δ᾽ ἑτέρωθεν ε ἐρήτυε, φώνησέν τέ 

Ἥσ᾽ ὦ ξεῖν" ἡ ἡμεῖς δὲ και " ἄλλοθι δήομεν ἐδρήν 

αθμῷ ε εν ἡμετέρῳ" πάρω δ᾽ ἀνὴρ, ὃς κωταβήσει. ἀς 

ἴω ς φάθ᾽ ὁ δ᾽ αὖτις ἰὼν κατ᾽ ἄρ ἐζετο᾽ τῷ δὲ συβώτης 
ὕεν ὕπο χλωρὰς ῥώπας, καὶ κῶως ὕπερθεν' 

α καθέξζετ᾽. ἔπειτω Ὀδυσσῆος φίλος υἱός. 
σιν δὲ κρειῶν πίνακας παρέθηκε συβώτης 
τωλέων, ὥ βῶ τῇ προτέρη ὑπέλειπον ἔδοντες" 50 

42. βίδω. 26. προσέξειπε. 
. δὲ κρειῶν πίνακας] δ᾽ αὖ πίνακας κρειῶν Η. 

48. 40. βοι. 44. ἧσ᾽ ὦ], ἧσο Ἡ. 
50. ὑπέλειπον] κατέλιπον ΗΊ. 

, ἀδηλοποιὸν καὶ πάντα φθείροντα. 
ἰρ. Β. Ω. ἢ τὸν τοῦ φθαρῆναι καὶ 
ὑλέσθα: αἴτιον. ΨῸ]ρ. 41. Ἔσσε- 
ι οὕτως Οὕτως ἔχουσι. ὦ. Αττα] 
ὀσφώνησίς ἐστι νέου πρὸς γέροντα. Ω, 
τίφθεγμα τιμητικὸν νεωτέρου πρὸς πα- 
ἰότερον. ἔρηται παρὰ τὸ ἄππαῦ κατὰ 
κεδόνας τροπὴ γινομένῃ τοῦ π εἰς τ, ἄτ- 
νυ ρ. 3 Βὰ Χήτει ἐνευναίων} " Αμφω 
᾿κὴ “, ἡ μὲν ἀπὸ τοῦ χῆτος" οἱ δὲ ἀπὸ 

" Τὰ δὰ. δηΐ. σοί Αγροηΐοι. ἄσσα. 

Ἅπηδ ΣΘΟΪ Εν απὶ Δ ἰουῖι5 νοοἷβ ΡΓθθοῖ : 
Ἰατυῖι. ΒΌΤΤΜ,. 

ΟΣ. 1Ἱ. 

-Γ»ν» ͵ὔ -Ὁ ΕῚ ͵ὔ ν“ ΕῚ τοῦ ἐνεύναιον, τῶν εὐνηθησομένων ὅ ἐστι 
΄, Ἅ -Ὁ 7 

κοιμνηθησομένων. ἢ τῶν περιβολαίων. Ὁ. 
3 -" ,ὔ 

Ἐνευναίων. τῶν εὐνησομιένων. 
Ἅ Ὁ » 7 -Ὡ μησομένων ἢ τῶν περιβολαίων. α]ρ. Τῇ 

-Ὁ “ χηρείᾳ καὶ σπάνει τῶν εὐνασθησομιένων. 
Καὶ τοῖς ἀμελου- 

. 
0 ἐστι Κοι- 

ἐπὶ εὐθείας τὸ χῆτος. 
μένοις τόποις παραφύεται ἀράχνια. Β. 
47. Τετληότι θυμῷ] ὝὙὝπομονῆς ἀξίῳ. Ω. 

42. Τῷ δ᾽ ἕδρες] ᾿περχομένῳ Τηλεμά- 
χῳ τῆς καθέδρας ὑπεχώρησεν ᾿Οδυσσεύς. 

ΒΟυΤΊΜ. 
᾿ Ηδι]. (οχ απ0 ἰνδὸς ἄπο γοῦθᾶ ἴδηζατη Ῥοτβ.) δοτικά. 
μῖο, ἐχ δπτὶαιΐβ αὐ Ἰορογοιῦ χήτει ἐνευναΐῳ. 

Ὡ6α116 Ροβίοσϊου ΡδΥῈ Β0ΠΟ}1 οαπὶ Ρυϊ μοὶ ρὶο 

Ἐπογαηΐ ΘὨΪ 1; ἰεβδίς Επ- 
Γαπιθη ἴῃ ΗΔ]. οἵ ἴῃ Ὁ. ἰοχίαβ νοὶ 

ἽΝ 



00 ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Π. ξ1--.-71. 18. ΧΥῚ, 

σῖτον δ᾽ ἐσσυμένως πωρενήεεν ἐν κανέοισιν, 

ἐν δ᾽ ἄρα. κισσυβίῳ κίρνη μελιηδέω οἶνον" 

αὐτὸς δ᾽ ἀντίον Ἱᾷν. Ὀδυσσῆος θείοιο. 

οἱ δ᾽ ε ἐπ᾿ ὀνείαϑ᾽ ἐτόϊμα προκείμενα. χέιρας ἴωλλον. 

αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος εξ ἔρον ἕντο, 
δὴ τότε Τηλέμαχος προσεφώνεε δῖον ὑφορββόν" 

ἔΑττω, πόθεν τοι ξεῖνος Ὁδ᾽ ἵκετο; πῶς δέ ἐ ναῦται 
ἤγαγον εἰς Ἰθάκην; : τίνες ἔμμεναι εὐχετόωντο; 
οὐ μὲν γάρ τί ἑ πεζὸν ὀΐομωι ἐνθάδ᾽ ἱκέσθαι. 

Τὰ ὃν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφης, Εὔμαιε συβῶτα: 
τοιγὰρ ἐγώ τοι, τέκνον, ἀληθέα πάντ᾽ ἀγορεύσω" 

ἐκ μὲν Κρητάων γένος εὔχεται εὐρειάων" 

φησὶ δὲ πολλὰ βροτῶν ἐ ἐπὶ ἄστεα δινηθήναι 

πλαζόμενοε᾽ ὡς γάρ οἱ ἐπέκλωσεν τώγε δαίμων. 

γὺν δ᾽ αὐ Θεσπρωτῶν ἀνδρῶν ἐ ἐκ νηὸς ἀποδρας 

ἥλυθ᾽ ε ἐμὸν πρὸς σταϑμόν' ἐγὼ δὲ σοι ἐγγυαλίξω: ̓ 
ἔρζον, ὅπως εθέλεις" ἱκέτης δέ τοι εὔχεται εἰν. 

Τὸν δ᾽ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα" 

Εὔμαι ̓ ἤ μάλα τοῦτο ἔπος θυμωλγες ἔ βειπαῚ 

πῶς γὰρ δὴ τὸ τὸν ξεῖνον ἐ ἐγὼν ὑποδέξομαι οἴκω ; 
αὐτὸς μὲν νέος εἰμὶ, καὶ οὕπω χερσὶ ἈΡΙΕΕὺ 

51. παρενήνεεν] παρενήνεον Ἡ.. 10. κανέοισιν] κανέεσσιν Υ'. 52. μελ' 
βηδέα βοῖνον. ,56: δῆον) θεῖον Ἡ. 10. δῆβον. 57, 80. ἕε; 58.ε 
χετόωντο] εὐχετόωντο ἃ ΠΊΔΗ1Ι ΡυΠη,Δ, βρᾷ ωιΨ' ΟΧ ΘΘηἀδίοπΘ ἈΠΕαθα. ἱ ᾿ ; 

τορυθίδιηθηΐαπι Ἰηΐθγ ᾿Ἰηθὰ8 λέγουσιν Η. ῬΟΙΒ. εὐχετοώνται Ἂν 1 
δ0. τῇ τοι Η. 63. βάστεα. 64. ῥοι. 65. ἐκ νηὰς] παρὰ νηὸς ΗΜ ̓ 
66. πρὸς σταθμόν) ΡΥΪΠΙΟ βου ρβοῦαΐ πρόσταθμον, ἀδη46 α 5 ρΘΥ πη ροϑαϊξ ἢ 
ἴεγ π εἴρ εἴ ὃ ἴῃ ἃ τπηυίανι Η. ῬΡΟΗΉΒ, 10. σοι ἃ τη. ἈΓ.» τὸν ΘΧ ΘΒ 
Η. ΡΟΙΞ5. το ὟΥ. 6γ. ἐθέλεις] ἐθέλης Ἡ. 10. εὔχεται] εὔχομαι δ΄ 
10. βέρξον. 6. θυμαλγὲς οἴ Βιιρταβογρί. λυπηρὸν Η. 10. βέπος. ἔξειπι ἢ 

70. βοίκῳ. Ν 

Ω. 56. Θεῖον. Γρ. δῖον, Ηατ]. Οἔ, 'ά ΟΩ, 62. Εὔχεται] Νῦν, λέγει. ΨᾺ] " 
θ΄. 8). 57. Πόθεν τοι ξεῖνος] Ὅτι νῦν 64. Ἐπέκλωσεν τάγε δαίμων) Εΐμκαῦβ ὦ 
ὀρθῶς εἴρηται, πῶς ἀφῖκται πτωχὸς ὥν᾽ νὸν γενέσθαι ἐποίησεν. Ὡ. Ψυρᾳ. 
κατὰ δὲ τὴν πρώτην ὅτε μέν τοι (801, Αὐτὸς μὲν νέος εἰμί Παῖς εἶμι καὶ 
Μέντῃ] εἰκάζεται ἡ ̓ Αθηνᾶ οὐχ ὑγιῶς, ἔχω ἰσχὺν τῇ ἠρὰντ" ες; τῆς εὐτελοῦς 

ἃ ΨΊᾷ. 5.}}0]. α΄. 171. οἵ ξ΄. 188, ᾿ΐοιαι ἰοχίυμη α΄. 4ο6. 7. φιιδηαααπι 1δὲ αἷμ} ἴα 
115. ΒΟΌΤΤΜ. : 



18. ΧΥῚ. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Π. γ2---το 5. 91 

δ᾽ ἀπαμύνασθαι, ὅ ὁΤε τις πρότερος χοωλεπήνη" 

πρὶ δ᾽ ἐμῇ δίχα θυμὸς ἐ ἐνὶ φρεσὶ μερμηρίζει, 

αὐτοῦ παρ᾽ ἐμοί μ᾿ μένη, καὶ δώμα κομίζῃη, 

γήν τ᾽ αἰδομένη πόσιος, δήμοιό τε φήμιν" 75 

ἤδη ὅ ἅμ᾽ ἔπηται ᾿Αχιαιών, ὅστις ἄριστος 

ὥτωι ἐνὶ μεγάροισιν ἀνῆρ, καὶ πλειστῶ πόρησιν. 

λλ᾽ ἥτοι τὸν ξέϊνον, ἐπεὶ τεὸν ἵκετο δῶμα, 

σω μιν χλαϊνάν τε, χιτῶνώ τε, εἴμιωτῶ κωλά" 

Γ. δὲ ξίφος ὄἄμφηκες, καὶ ποσσὶ πέδιλω, 8ο 

ω δ᾽ 9 ὑππή Μ" κραδίη θυμός τε κελεύει. 

᾿ ἐθέλεις σὺ, κόμισσον ενὶ σταθμοῖσιν ἐρύξας᾽ 

κατω δ᾽ ἐνθάδ᾽ ε ἐγὼ πέμψω, καὶ σῖτον ἅπαντα, 

μενῶ, ὡς ἂν μή τῆς κατατρύχῃ καὶ εταίρους. 

σε δ᾽ ὧν οὔ ΝΜ" ἔγωγε μετὰ ΉῪΝ εῶμι 85 

γεσθαι" λίην “γὰρ ἀτάσθαλον ὕβριν ἔ ἔχρυσι, 

, μιν κερτομέωσιν, ἐμοὶ δ᾽ ἄρχος ἔσσεται οὐἰνόν. 

ἥξαι δ᾽ ὠργωλέον ΤΊ μετῶ. πλεόνεσσιν ἐόντα 

δρα καὶ ἰφθιμον" ἐπειὴ πολὺ φέρτεροί εἰσι. 

Τὸν δ᾽ οὐὖτε προσέειπε πολύτλος δῖος ᾿Οδυσσεύς" 9ο 

φίλ » ἐπεί θήν μοι καὶ ἀμείψασθαι θέμις ἐ ἐστὶν, 

μάλώ μευ καταδάπτετ᾽ ἀκούοντος φίλον ἥτορ, 

, φατέ μνηστῆρας ἀτάσθαλα μηχανάασθαι 

μεγάροις, ἀέκητι σέθεν, τοιούτου ἐόντος. - 

γέ μοι, ἠὲ ἑκὼν ὑποδάμνασαι, ἡ ή σέ γε λαοὶ ο5 

74. κομίζῃ) κομίζη͵ Η. γ6. ᾿Αχαιβῶν. 70. βέσσω. ξείματα. 83. βείματα. 
. ἐῷμι) ἐάσω ἩΗῸ ΚΝ. 86. ὕβριν] ἔργον '. 90. προσέξειπε. δῖξος. 
. θὴν οἵ Βιιργαβουρῖ, δὴ Η. Οἰμη Πϊο Ἰοοσι5, ἰὰπὶ ν. 69. οβίθηάθγ ροῦ- 
ἢἴ, απ πὶ [ΔΟ1]6 ΘΧρ]ΠΟΔ ΙΟη68 ἴῃ ψᾶγα8 ἰδοῦ η68 ἰγαηβθαηῖ. Ηρβυ- 
8; Θήν διὰ τοῦ ἢ τὸ αὐτόςἨἩ ὅδΊΆο διιἀδοϊδδι πη6. ̓ πίθυροϊανις ΜΠιβατ8, 
Ἃ βαθεῖ, ἰοϑίθ ϑοῆουνο, Θήν, διὰ ἡ που. Τ1ἴα 50 ΠΠἸ1οϑῦ οἰϊμ βουιρίι π) ογαΐ 

᾿ν διὰ που. Πμθρθ Ἰρίτιγ, Θήν. δή. ποῦ. Οὐ μὲν θὴν 1]. θ΄. 448. γραάϊὶ 
ἸΟἸΪαϑίοϑ οὐ μὲν δή, ΑΡΟΙ]]οΗΐι5 Ἰμοχίοο, Θήν. ποῦ. οἰΐδη8 1], ρ΄, 20. 
Ὲ 5, 94. ἀβέκητι. 95. βειπέ. βεκών. λαβοί. 

ς μου ὅπως ἀμύνωμαι τοὺς κατ᾽ ἐμὲ χα- 70. ΨΙἀΘηζαΥ. ἈΠ1Ἃ 1] ἸΘρ 888 ἕσσωμεν. 
αἰνοντας, καὶ διὰ τοῦτο δυσχερῶς ἔχω ΡΟ. οχ ΗΔ]. 88. Πρῆξαι δ᾽ ἀργα- 
τὸν τὸν ξένον μόνος ἐγὼ ὑποδέξασθαι. λέον] Δύσκολόν ἐστι μάχεσθαι; μετὰ πλεό- 

74. Κομίζοι] ᾿Ἐπιμέλοιτο. Ψι]ρ. νων καὶ αὐτὸν τὸν ἰσχυρόν. ὦ, 92. Δάπ- 

Ν 2 
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ἐχθαίρουσ᾽ ἀνὰ δὴ ἥμον, ἐπισπόμενοι θεοῦ ὀμφῆ" 

ἥ τι κασιγνήτοις ἐπιμέμφεαι; οἷσί περ ἀνήρ 

μαρναμένοισι πέποιθε, καὶ εἰ μέγα γεέικος ὄρηται. 

αἱ γὰρ ἐγὼν οὕτω νέος εἴην τῳδ᾽ ἐνὶ θυμῷ, 

ἡ παῖς εξ Ὀδυσήηος ἀμύμονος, ἠὲ καὶ αὐτὸς 

ἔλθοι ἀλητεύων᾽ ἔτι γὰρ καὶ ἐλπίδος αἶσα" 

αὐτίκ᾽ ἔπειτ᾽ ἀπ᾽ ἐμέϊο κάρη τάμοι ἀλλότριος φὼς, 
,’ 

εἰ μὴ ἐγὼ κείνοισι κακὸν πάντεσσι γενοίμῆν, 

ἐλθὼν ἐς μέγαρον Λαερτιάδεω Ὀδυσηος. 

εἰ δ᾽ αὖ με πληθύι δωμωσαίωτο μοῦνον εόντω, 

βουλοίμην κ᾽ ἐν ἐμοῖσι κωτωκτώμενος μεγάροισι 
τεθνάμεν, ἢ τάδε γ᾽ αἰὲν ὠεικέω ἔργ᾽ ὁράασθωαι, 
ξείνους τε στυφελιζομένους, δμωάς τε γυναῖκας 

ῥυστάφοντας ἀεικελίως κωτὰ δώματα κωλά" 
καὶ οἶνον διαφυσσόμενον, καὶ σίτον ἔδοντας 

μᾶψ, αὕτως, ἀτέλεστον, ἀνηνύστῳ ἐπὶ ἔργῳ. 

99. ἐνὶ] ἐπὶ ΥΥ. 
[04. Λαξερτιάδεω. 
βέργ᾽. 109. ἀξεικελίως. 

τεται] Ἐσθίεται. Ψυὶσ. ο6. Ἔπι- 
σπόμενοι θεοῦ ὀμφῇ}] Κατὰ κέλευσιν 
θεοῦ ἀφαιρούμενοί σε τῆς βασιλείας. Β. 
ἜΝ 97. Ἤ τι κασιγνήτοις] Τοῖς σοῖς 

ἀδελφοῖς μαχομένοις ἐπιμέμφεαι ἤτοι 
αἰτιᾷς, καὶ διὰ τούτου τις τῶν ὑβριστῶν 
μνηστήρων μέγω θάρσος κατὰ σοῦ καὶ τῶν 
σῶν ἔχει καταναλίσκων τὴν περιουσίαν 
σου. Ὁ. ᾿Ἐπιμέμφεαι] ᾿Ἐνστέρεσαι 
(βου. ἐστέρησαι). Ῥα]. Κασιγνήτοις 
ἐπιμέμφεαι) ᾿Αντὶ τοῦ, οὐκ εἰσί σοι 

ἀδελφοί. Ψα]ρ. ο0. Ἐνὶ θυμῷ] ᾿Αρίσ- 
ταρχὸς, ἐπὶ θυμῷ. Ηδ17]. ὋὉ λόγος" 
εἴπερ ἤμην ἐπὶ 5 τούτῳ τῷ θυμῷ ᾧ νῦν 
ἔχω, καὶ νεότητα κεκτημένος, ὑπῆρχον δὲ 
υἱὸς ᾿Οδυσσέως ἢ καὶ αὐτὸς ᾽Οδυσσεὺς, 

ὁ 510, απδηααδιη ἴῃ ἸΘηητηαΐθ 75 ΘἴϊαΠὰ 50Π0}11 ἐν; αυοᾶ αὐιπιαια ἄα 
Ἠδ1]. αποαὰο τοξοσε ΡοβΒ. ΒΌΤΊΤΜ. 

ΓΡΡΟγΠοΥο νυν ἀθιῦ μΟΟ ΒΟ τὴ δα ρ΄. 503. ἐνέπλησών τ᾽ ἔδοσών τε: ΔΒΑ 
φαοάῖιο Π0η δαπηοάιϊ) αρία μ8θ0 ΟΧρ]Ἰοαο. ϑ6ὰ Ρδι10 δηΐθ νθύβιϊ 97. ἴῃ Μαεάῖο]. 
αἰζαπι οϑῦ βοβο απ αποά ἰάθη ἸορΊ(αΙ οἴϊαπι, οἵ γθοία αυϊάθπ, δὰ ρ΄.97. ΒΌΤΊΙ 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Π. 

ΤΟΙ. ὉὈΠΟΙΩ15 ἱπο άπ ΥΥ. 

105. με] μ᾽ ἐν οχ Θπηθπά. Η, 
110. βοῖνον. 

οθ΄ πα 11. 118. ΧΥ͂Ι, 

10. ξελπί 

Ιο΄. ἀβεικέα 

111. βέργῳ. ἡ 

“Ἶ 
παρεκινδύνευσα, ([μ8, ἄν) ἀνελεῖν τοὺς 
μνηστῆρας. μὋ μὴ νοήσαντές τίνει 

προσέθηκαν τὸ, ἔλθῃ ἀλητεύων. ἔστι δὶ 
περιττὸν, ὃ (50Υ. δὴ καὶ διαλύον τὸ πᾶ; 
νόημα. Ὁ, τοι. Ἔλθοι ἀλητεύων] Νὰ 
θεύεται ὡς περιττός. αἱ]. Ἶ1ο3. Ἔν. 

ἔπλησαν] πλανν ἔχοντι τὰς χεῖρας 

ἄλλα προσέδοσων ,. Ὁ, 104. Ἰθετε 
Ζηνόδοτος. Ἠατ].. 10οϑ. Στυφελιζομέ- 
νους] ὙὝβριζομιένους ἢ πρ ἀλλο Ὁ 
Β. Ψυὶρ. τορ. Ῥυστάζοντας] “ 
κοντας, βιαζομένους. Β. νυ]. Μ 
ὕβρεως σπαράσσοντας. Θ. Ψυ]ρ. τ1| 

᾿Ανηνύστῳ] ᾿Ακωλύτως ἄνυσιν καὶ πέρα. 

μὴ ἐπιδεχομένῳ. οὐ γὰρ ἤνυον οἱ μνήσ' 
τῆρες τὸ γυναῖκα λαβεῖν τὴν τοῦ Ὄδυσ 



ΙΒ. ΧΥῚΙ. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Π. τ1τ12---ι126. 099 

Τὸν δ᾽ αὖ Τηλέμαχος. πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα" 

"γὰρ ἐγώ τοι, ξένε, μώλ᾽ ἀτρεκέως ἀγορεύσω" 

τε τί μοι πᾶς δὴ ἡμος ἀπεχβόμενος χωλεπαίνει, 

τε κασιγγήτοις ἐπιμέμφομαι, σισί περ ἀνὴρ 15 

“ρναμένοισι πέποιθε, καὶ εἰ μέγα γέικος ὀρητωι" 

δ γὰρ ἡμετέρην γενεὴν μούνωσε Κρονίων" 

οῦνον Λαέρτην ᾿Αρκείσιος υἱὸν ἔτικτε, 

νον δ᾽ αὖ ᾿Οδυσήω πατὴρ τέκεν' αὐτὼρ Ὀδυσσεὺς 

ονον ἔμ᾽ ἐν μεγάροισι τεκὼν λίπεν, οὐδ᾽ ἀπόνητο" 120 
γὺν δυσμενέες μάλα μυρίοι εἰσ ενὶ οἴκω. 

σοι γὰρ νήσοισιν ἐπικρατέουσιν ἄριστοι, 

ουλιχίῳ τε, Σώμη τε, καὶ ὑλήεντι Ζακύνθῳ, 

" οσσοι κραναῆν ᾿Ιθάκην κατακοιρανέουσι, 

σσοι μπέρ ἐμὴν μνώντωι, τρύχρυσι δὲ οἶκον. 125 

δ᾽ οὔτ᾽ ἀρνεῖται στυγερὸν γάμον, οὔτε τελευτὴν 

οἰῆσαι δύναται" τοὶ δὲ φθινύθουσιν ἔδοντες 

ΚΟΥ ἐμόν" τώχα. δή με διαῤῥαίσουσι καὶ αὐτόν. 

λλ᾽ ἤτοι μεν ταῦτω θεῶν ἐν γούνασι κειτῶι. 

τω, σὺ δ᾽ ἔρχεο θᾶσσον, ἐχέφρονι Πηνελοπείῃ 130 

φ᾽ ὅτι οἱ σως εἰμι, καὶ ἐκ. Πύλου εἰλήλουθα. 

ὑτὰρ ἐγὼν αὐτοῦ μενέω, σὺ δὲ δεῦρο γέεσθωι, 

ἡ ἀπαγγείλας" τῶν δ᾽ ἄλλων μή τις ᾿Αχαιών 

ευβέσθω: πολλοὶ γὰρ ἐμοὶ κακὰ μηχανόωνται. 

Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφης, Εὔμαιε συβώτα: 135 
"γνώσκω, φρονέω, τώ γε δὴ νοέοντι κελεύεις. 

1τς, κασιγνήτοις] κασιγνήτους ΘΧ Θῃῃηρη4. Η, τι8. Λαξβέρτην. τ10. αὖ] 
959 ὦ τ Ὴ. Υ, 121. ῥβοίκῳ. Ὁ. 128. ξοῖκον. ἘΠῚ: εἰφ ὅτι] γι ]- 

ΡῚ .«Ἱ{ να Ἰδοῖίο ἃ τη. Ργ.: ἤπης 6Χ θιπθηΐ. εἰπ΄ ὅτι σῶς Η. δϑϑαϊνιιβ βϑϑϑΐ νϑῦ- 
18, 851 Ἰερογθίιαν εἰπεῖν ὡς σῶς εἰμί. ΡΟΈ 8. εἰπεῖν ὅτε Υ.. 10. βείφ᾽. βοι. 

34. ᾿Αχαιῶν. 

ως, Ὁ. τιϑ. ᾿Αρκείσιος Εὐρυοδίας βοις εἰρήκει, Αὐτὰρ ἐγὼν ἀγροὺς ἐπελεύ- 
ὶ Διὸς, Λαέρτης δὲ Χαλκομεδούσης. σομαι ἠδὲ βοτῆρας, Ἑσπέριος δ᾽ εἰς ἀστὺ 
ἡλεμάχου καὶ Πολυκάστης Περσέπτο- ἰδὼν ἐμὰ ἔργα κάτειμι (ο΄. ςοφ. υ0] 
ς. Ὁ. Ὑἱά, Ἐλιδίαι ἢ. 140. Σὺ δ᾽ νἱά.). Ω. ᾿Ἐχέφρον:] Γρ. περίφρονι 

χευ θᾶσσον] ᾿Αναγκαία ἡ Ἑὐμαίον (οσοῃίτα πιοίσιι). ΗΔ]. ᾿ξ. ΨΙηά. 
νὸς τὴν πόλιν ἀποστολή. τοῖς γὰρ ἑταί- 133. 564 5βἴπθ 5ἰρία Γρ. 156. Γγ- 
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ἀλλ᾽ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ, καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον, 
εἰ καὶ Λαέρτη αὐτὴν ὁδὸν ἄγγελος ἔλθω 

δυσμόρῳ' ὃς τείως μὲν Ὀδυσσῆος μέγ᾽ ἀχεύων 

ἔργα τ ἐποπτεύεσκε, μετὰ δμώων τ᾽ ἐνὶ οἴκῳ 

πῖνε καὶ ἡσθ᾽, ὅτε θυμὸς ἐ ἐνὶ στήθεσσιν ἀνώγοι" 

αὐτῶρ νῦν, ἐξ οὗ σύ γε ὥχεο νηὶ Πύλονδε, 
οὕπω μὶν φασιν φαγέμεν καὶ πιέμεν αὕτως, 
οὐδ᾽ ε ἐπὶ ἐργώ ἰδεῖν. ἀλλὰ στονωχῆ τε γόῳ τε 

ἧσται ὀδυρόμενος, φθινύθει δ᾽ ἀμφ᾽ ὀστεόφιν χρώς. 
Τὸν δ᾽ αὖ Τηλέμωχος πεπνυμένος ἀντίον ἡὐὔδω" 

ἄλγιον, ἀλλ᾽ ἔμπης μιν εάσομεν, ἀχνύμενόν σερ. 

εἰ γάρ σως εἴη αὐτάγρετω πάντω βροτάϊσι, 

πρώτόν κεν τοῦ πατρὸς. ἐλοίμεθα, νόστιμον ἥμαρ. 

ἀλλὼ σύ γ᾽ ἀγγείλως ὀπίσω κίε, μήδὲ κατ᾽ ἀγροὺς 

πλάώξεσθαι μετ ἐκέινον" ἀτὰρ πρὸς μητέρω εἰπεῖν, 

ἀμφίπολον τῶμίην ὀτρυνέμεν ὅττι τώχιστω 

αὐ ας κείνη γάρ κεν ἀπαγγείλειε γέροντι. 

Η͂ ῥω, καὶ ὦρσε συφορβόν' ὁ δ᾽ είλετο χερσὶ πέδιλω, 
δησώμενος δ᾽ ὑπὸ ποσσὶ πόλινδ᾽ ἴεν οὐδ᾽ ἄ ὡρ᾽ ᾿Αθήνην 

ληθεν ἀπὸ σταθμοῖο κιὼν Εὔμαιος ὑφορβός" 

ὠλλ᾽ ἥγε σχεδὸν ἤλθε" δέμας δ᾽ ηἠΐκτο γυναικὶ 

137. ἌΝ " 

δἰοϑϑα ΡΓῸ νᾶγῖα ᾿ἰδοῦοηθ ἰηναβίί. 
εἴ εἰ καὶ. ΡΟΒΞ5. 10. Λαβέρτῃ. 
δεῖν. 
ἄρ᾽ οὐ γὰρ Ν. 157. Ββέβικτο. 

γώσκω, φρονέω] Ὅ,τι, ἐπιβουλεύῃ γιγ- 
νώσκω, καὶ φρονῶ ἅτινά μοι κελεύεις. Ω), 
141. Κελεύο, τοχῖ, Γρ. ἀνώγοι. Μ1ηά, 
5. 143. Αὕτως] ᾿Αντὶ τοῦ ὡσαύτως. 

Γρ. καὶ, ἔμπης. Ηα΄]. Γρ. ἔμ- 
πῆς, ΥΟΟΙ αὕτως 5ΒρΘΙΒΟΙΡίμΠ). ἴῃ 
Ψψιηά. ς6. Γρ. καὶ, ἔμπης, ἀντὶ τοῦ 

ὁμοίως8, Μιηά, 133. 147. ΓΑλγιον] 
ἔλλγιον μὲν τὸ μὴ εἰπεῖν. Β. ὦ. 148. 
Αὐτάγρετα)] Αὐθαίρετα, αὐτεξούσια ἢ 

- ΟἿ 50 Π0]. ε΄. 2Ζο5. 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Π. 

᾿ 38. εἰ καὶ οἴ μὰ Ἰηδῦρ. γρ. ἦ οἴ βιργα ἢ βουρίαμπῃ ὦρα 
51 Ἰρίτιγ ναγϊθίαβ ἦ ἄρα βά 6} Π6Γ ἃ ΟἸαγκῖο α Μϑ, ηοϊαϊα α6ϑβί, ῃΐο αυοα 

Νὴ 5018 νατῖ ἰϑοϊοῃβϑβ βυηΐ ἦ 

147. ἀχνύμενον) ἀχνύμενοι Ἡ. ὟΥ 

137-ττι 57. 118. ΧΥΙς 

144. Βέργα Εὶ 
155. 

140, βέργα. βοίκῳ. 
151. βειπεῖν. 

,ὔ Ν »ὩὭΨ« , [ παραυτὰ ἀγρευόμενω, ἀντὶ τοῦ, ὅσα ἐθέ- Ὁ 
λομεν παραυτὰ καὶ ἐγίνετο. Β. 
θαιρετὰ, αὐτόληπτα, χωρὶς καμά του. 

Ψυρ. [51. Πρὸς μητέρα εἰπεῖν] ΤΡ. ὁ 
μρς (ᾳιοά α5ϑοῖ μητρὸς). 

152. ᾿Αμφίπολον] Εἰπὲ τῇ Πηνελό 
ἐκπέμψαι τὴν δουλίδα πρὸς τὸν Λαέρτη 
λάθρα" ἐκείνη γὰρ αὐτῷ δύναται ἀναγπ 
γεῖλαι. ἀπὸ κοινοῦ γὰρ τὸ κρύβδην. 5. 
Ω. 152. 153. νἱἀθηΐιγ νοθεύεσθαι 

σ΄.3:4. ΒΌΤΤΜ. 



ΓΒ; ΧΥῚΙ. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Π. τς8--ττ7ς. 95 

υλῆ τε, μεγάλη τε, καὶ ἀγλώωῶὼ ἔργ᾽ εἰδυίη. 
“ “Δι 4. Ὁ 7 7 Ε »“»,, ε 

ἢ δὲ κατ ἀντίδυρον κλισίης Οδυσηὶ φανεισω" 

δ᾽ ἄρω Τηλέμωχος ἴδεν ἀντίον, οὐδ΄ ἐνόησεν" τόο 

γάρ πω πώντεσσι θεοὶ φαίνοντωι ἐνωργ εὶς" 
᾿λ᾽ Ὀδυσεύς τε, κύνες τε ἴδον, κωί ῥ᾽ οὐχ, ὑλάοντο, 
υζηθμῷ δ᾽ ἑτέρωσε διο, σταθμοῖο φόβηθβεν. 
δ᾽ ἀρ επ᾽ ὀφρύσι νεῦσε' νόησε δὲ δῆος Ὀδυσσεὺς, 

᾿ ὰ 

δ᾽ ἦλθεν μεγάροιο παρὲκ μέγω τειχίον αὐλῆς, ιός 

Ἢ δὲ πάροιθ᾽ αὐτῆς᾽ τὸν δὲ προσέειπεν ᾿Αθήνη᾽ 

Διογενὲς Λαερτιώδη, πολυμήχαν ᾿Οδυσσεῦ, 
ἡ νῦν σῷ παιδὶ ἔπος φάο, μηδ᾽ ἐπίκευθε, 
ἂν μνηστῆρσιν θάνατον καὶ κηρ᾽ ἀρωρόντε 

Ὑ ᾿ Υ 4 ἢ» » ν ας ἢ 

χήσθον προτὶ ὥστυ περικλυτόν᾽ οὐδ εγω αὐτῇ 170 

ρὸν ἀπὸ σφῶϊν ἔσομωι, μεμαυϊω μάχεσθαι. 
Η͂, καὶ χρυσείη ῥώβδω ἐπεμάσσατ᾽ ᾿Αθήνη" 

ρος μέν οἱ πρῶτον εὐπλυνὲς, ἠδὲ χιτῶνω, 

κ᾿ ἀμφὶ στήθεσσι" δέμως δ᾽ ὠφελλε καὶ ἥβην. 
" δὲ μελωγχροιὴς γένετο, γναθμοὶ δὲ τάνυσθεν" 

158. βέργα Γιδυίῃ. τόο. Εἴδεν. 

ε΄, τ64. δῖβος. 
6. αὐτὴς] αὐλῆς Ν. 
8, φάο] φάενΥ. 

3. ἔοι. 

10. βέπος. 

αυϊθιυβάαια. ΡΟΗΒ. ὃχ Ηδη]. 
0. Στῇ δὲ κατ᾽ ἀντίθυρον] ᾿Αντικρὺ 
ς θύρας. υ]ρ. Β. Φανεῖσα) ᾿Αν- 

στῥαπται. οὐ γὰρ φανεῖσα ἔστη, ἀλ- 
σταθεῖσα ἐφάνη. Β. τό. Κυυ- 

)μῷ} Ἤτοι ποππυσμῷ" ἢ μετὰ κλαυθ- 
ὕ" ποιῷ ἤχῳ τῶν κυνῶν. Β Ω. Ψυΐρ. 
5. Θριγκίον δ] Τὸ περίφραγμα. Ψα]ρ,. 
8. Φάεο (510})} Λέγε. ψι!σ. τόρ. 
γαρόντε] Νῦν ἀντὶ τοῦ κατασκευάσαν»- 
. Β. τ78. Ἐϊπλυνές)] Οὐχ ἕτερον, 
λ᾽ ὅπερ εἶχεν, εὐπλυνὲς καὶ λαμπρὸν 

ὧδ 

162. Εἴδον. 163. ἑτέρωσε] ἑτέ- 
16ς. παρὲκ] παρὰ 6ΘΧ οἸηθηά. οὐ βάθη τηαηιβ Η. 

10. προσέξειπεν. 167. διβογενὲς Λαξερτιάδη. 
170. προτὶ] ποτὶ Υ͂. 10. βάστυ. 

φαίνεσθαι ἐποίησεν. Β. 175. ΑΨ δὲ 
μελαγχροιής] ᾿Οξυτόνως. τοῦτο δὲ κατὰ 

συγκοπὴν "Αττικοι μέλαγχρις φασὶ, ὡς 
Εὔπολις'. Ω. Καὶ πῶς ἐν τῇ μετα- 

μορφώσει φησὶ, Ἐανθὰς δ᾽ ἐκ κεφαλῆς 

ὀλέσω τρίχας (ν΄. 309.)}; φαμὲν οὖν 
πρὸς τὸ πιθανὸν τῆς φαλακρώσεως. αἱ 

γὰρ ξανθαὶ τρίχες ἀραιαί εἰσι καὶ εὖὐχε- 

ρῶς φαλακροῦνται. ὀλέσω οὖν τὰς τρί- 
χας ἔμφασιν παρέχουσα ξανθότητος. καὶ 

οἱ φαλακροὶ γὰρ ἔχουσιν ἐλλείμματα 
δεικνύντα τὴν προτέραν τρίχωσιν. Ώ. 

" Ἐάὰ. το. τειχίον] "Ἔνιοι, θριγκίον, σ. α΄. ΜΊΑ. ποῖ. δα δ΄. 139. ΒΌΤΤΜ. 
 Ψόοθῦι μέλαγχρις οοΥΓιρίδηι, 5ἷ ἀοσοηζιπι 5ρθοῦθβ, πιιΐοϑ ἴῃ μέλαγχρος δι ἔοτ- 
᾿πὶ 6 ᾿γυῖοο αυοάδηῃ πα 65 ἀρὰ ΗἩορμοβί. Ρ. 46. ϑ6ᾳ Επδιίδίῃ. δὰ ποβίγαπι Ἰοοιιηι 
λαγχρὴς, ἐς αὖ Αἰτουν ΡΟὨΪΌ οπὰ ἜΧθιρ]Ο 6 ΜΘμδΠαῖΟ, μελαγχρὶς μειράκιον, Αἀά. 
᾿ποϊάᾷ. ἴῃ ν. ΒΌΤΤΜ. 
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κυάνεαι δ᾽ ἐγένοντο ἐθειρώδες ἀμφὶ γένειον. 
ἡ μὲν ἄρ᾽ ὡς ἔρξασα πάλιν κίεν" αὐτὰρ Οδυσσεὺς 

ἥϊεν ἐς κλισίην' θάμβησε δέ μιν φίλος, υἱός" 

ταρβήσας δ᾽ ἕ ἑτέρωσε βάλ᾽ ὄμματα, μὴ θεὸς εἴη, 

καί μιν φωνήσας ἔπεω πτερόεντα Ἀρκαρθσς 
᾿Αλλοιός μοι, Ζεῖνε, φάνης νέον γε πάροιθεν, 

ἄλλα δὲ εἰματ᾽ ἔχεις, καί τοι χρὼς οὐκ, ἔθ᾽ ὁμοῖος. 

ἤ μάλα τὰς θεός ε ἐσσί, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν' 

ὠλλ᾽ Ἰληθ, Ἵγώ τοι κεχαρισμένα δώομεν ἱ ρα, 

ηδὲ χρύσεα δῶρω τετυγμένα" φείδεο δ᾽ ἡμέων. 

Τὸν δ᾽ ἡμείβετ᾽ ἔπειτω πολύτλως δῖος Ὀδυσσεύς" 

οὔ τίς τοι θεός εἰμι, τί μ᾽ ἀθανάτοισιν εἴσκεις ; 
ὠλλὰ πατὴρ τεός εἰμι, τοῦ εἵνεκα σὺ στεναχίζων 
πάσχεις ἄλγεώω πολλῶ, βίας ὑποδέγμενος ἀνδρῶν. 
Ἃς ἄρα φωνήσας υἱὸν κύσε, καδδὲ παρειῶν 

δάκρυον ἡ ἤκε χωμᾶςε" πάρος δ᾽ ἔχε γωλεμές αἰεί. 

Τηλέμωχος δ᾽, οὐ γάρ πω ἐπείθετο ὃν πατέρ᾽ εἶμαι, 
εξαῦτίς μιν ἔπεσσιν ἀμειβόμενος προσέειπεν" Ἢ 

Οὐ σύ γ᾽ Ὀδυσσεύς ε ἐσσι, πατὴρ ἐμός ἀλλά με δαίμων 

θέλγει, ὄφρ ἔτι μῶλλον ὀδυρόμενος στενωχίζω" 

οὐ γάρ. πὼς ἂν θνητὸς ὦ ἀνὴρ τάδε μηχανόωτο 

ᾧ ὠὐτοῦ Ὑε νόῳ, ὅτε μὴ θεὸς αὐτὸς ἐπελθὼν, 

ῥηϊδίως ἐθέλων θείη νέον, ἠδὲ γέροντα. 

ἥ γάρ τοι νέον ἤσθω γέρων, καὶ ἀεικέα ἔσσο, 

νὺν δὲ θεοῖσιν ξοικως, οἱ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσι. 

176. ἐθειράδες] γενειάδες 51η6 ι}1ὰ νατϊοῖαία Η, Μ΄. ὙΥ, τῶν βέρξασα, 
180. βέπεα. 182. βείματ᾽. 184. κεχαρισμένα] κεχρησμένω Η! 
ι8ς. ἡμέων] ἡμῶν Ν. 186. δῖξος. 187. βεΐσκεις. 192. βόν 
103. ἐξαῦτις ξεπέεσσιν. προσέξειπεν. 197. ἔῷ. 108. ἠδὲ] ἠὲ 
109. ἀξεικέα ξέσσο. 200. βέξοικας. : 

τ8ς. Δῶρω τετυγμένα] ᾿Αναθήματα, ἼΟΊ. Πάρος ὃ δ᾽ ἔχε] Πρότερον κατέσχ 

ἀγάλματα. Ψυϊρ. Φείδεο δ᾽ ἡμῶν] αὐτὸν τῶν δακρύων ἀγνοῶν εἶναι τὸν κ 

Φειδὼ ἡμῶν λάμβανε καὶ ἐλεημοσύνην. αὐτοῦ τὸν Τηλέμαχον. ὦ. 105. 

Ω. ΓΡ. δ᾽ ἡμῶν. ΗΔ]. (64, δ᾽ ἡμέων.) γει Ἢ κυκλικὴ ", θέλγεις. ΗΑ]. 

. Κ Ἡ κυκλικὴ Πἰς οἵ δὰ γ΄. 25. νἱἀοίαν 6556 οαϊίο απ 'π Οὐ ο]Ὸ πε: ιδαία Ροοϑ Ὑ 
ΟἸ1οῖ5 οθῦογ5 οἰγοιηογοθαίασ. ΒΚΕΟΚΗ ᾿ 
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Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις ᾿Οδυσσεύς" 
λέμιχ᾽, οὐ σε ἔοικε φίλον πατέρ᾽ ἔνδον ἐόντα 
ε τι θαυμάζειν περιώσιον, οὔτ᾽ ὠγώασθαι. 
μὲν γάρ τοι ἔτ᾽ ὥλλος ἐλεύσεται ἐνθάδ᾽ ᾿Οδυσσεύς" 
λ᾽ δ᾽ ἐγὼ τοιόσδε, παθὼν κακῶ, πολλά τ᾽ ἀνατλὰς, 5ος 
Ἂ εἰκοστῷ ἔτεϊ ἐς πωτρίδα γαῖαν. 

άρ τοί τόδε ἔ ἐργον ᾿Αθηναίΐης ἀγελείης, 

ἔ με τοῖον ἔθηκεν, ὃ ὅπως εθέλει' δύναται γάρ' 

λοτε μὲν πτωχῶ ἐνωλίγκιον, ἄλλοτε δ᾽ αὖτε 

οὶ νέω, καὶ κωλὼ περὶ χροὶ; εἴματ' ἔχοντι. 210 
γον δὲ θεόισι, τοὶ οὐρωνὸν εὐρὺν ἔχουσιν, 

ν κυδήναι θνητὸν βροτὸν, Ἴδε κωκῶσαι. 

Ὡς ὥρω φωνήσας κατ᾽ ἄρ᾽ ἐζετο᾽ Τηλέμωχος δὲ 
ῥιχυθεὶς πατέρ ἐσθλὸν ὀδύρετο, δάκρυα λείβων. 

ῥοτέροισι δὲ τοῖσιν ὑφ᾽ ἵμερος ὥρτο γόοιο: 215 

χιον. δὲ λιγέως, ὦ ἀδινώτερον ἤ ἡτ' οἰωνοὶ, 

«ι, ἢ αἰγυπιοὶ γαμψώνυχες, οἵ οἱσί τε τέκνα 

ότωι ἐξείλοντο, πάρος πετεεινὼ γενέσθωι" 
ἀρὰ τοί γ᾽ ἐλεεινὸν ὑπ᾽ ὀφρύσι, δώκρυον εἶβον. 
' νύ κ᾽ ὀδυρομένοισιν ἔδυ φάος ἡελίοιο, 220 

ιἣ Τηλέμαχος προσεφώνεεν ὃν πατέρ αἶψα: 

Ποίῃ γὰρ γὺν δεῦρο, πάτερ φίλε, νηΐ σε ναῦτωι 

“γον εἰς Ἰθάκην : τίνες ἔμμενωι εὐχετόωνται ; 
μὲν γάρ τί σε πεζὲὶ ὃν ὀΐομαι, ἐνθάδ᾽ ἱκέσθαι. 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε στολύτλας δῖος ᾿Οδυσσεύς" 225 

Ο2. βέβοικε. 205. πολλά τ᾽ ἀνατλὰς] πολλὰ δ᾽ ἀληθεὶς Η. ὙΥ.. πολλὰ δ᾽ 

έης Ὡ 2ο6. ἦλθον βεικοστῷ Βέτεϊ. 207. βέργον. 210. βείματ᾽. 
4 Βοὶ Σ ὦρτο Ἡ. ἵμερον ὦρσεν. 217. αἰγυπιοὶ] αἰγυπτιοὶ Η.. φήνοι αἰγυ- 
κοὶ ΑΡΟ]]οπίιιβ ν.. Φήνη. ΡΟῊ 8. 218, πετεεινὰ] πετεηνὰ Ἡ. ΥΥ. 
νος 22 8. εὐχετόωνται] εὐχετόωντο Η,.. Υ. 225. προσέξειπε. δῖξος. 

αὐτοῦ) Γρ. οἱ (οἷ). Ηἃ1]. 203. γωγίας. ἡ γὰρ φρόνησις τοιαῦτα δρᾷν 
ὥσιον] Περισσὸν κατὰ τὸ προσῆκον. οἶδε. ὦ. 216. ᾿Λδινώτερον ἤ τ᾽ οἰωνοῇ 

Σ τὸ ὅσιον γίνεται περιώσιον ἐκτάσει ᾿Αντὶ τοῦ πλέον τῶν οἰωνῶν. ᾿Αττικὴ ἢ 
ὁ εἰς ὠ. ιν. 205. ᾿Ανατλάς] φράσις. Β. Ὁ. 217. Φῆναι ἢ αἰγυπτιοῇ 
ἀληθείς. Ντηα. 1533. (οἴ 85 οοἀά. Εἴδη ταῦτα ἀετῶν. Ἡ φήνη ζῶόν ἐστι 
οἷ). 207. ᾿Αθηναίης ἀγελείης) πτερωτὸν, ἥπερ τῶν τέκνων αὐτῆς στερη- 

ἀγούσης τὰς λείας ἥτοι τὰς λαφυρα- θεῖσά ποτε, ἐλεεινῶς πέφυκεν ἀποδύρεσ - 

ἘΠῚ; 11. [ 
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τοιγὰρ ἐγώ τοι, τέκνον, ὠληθείην καταλέξω" β 

Φαίηκές μ' ἄγαγον γαυσίκλυτοι, δ τε καὶ ἄλλους ΡΝ 
ἀνθρώπους πέμπουσιν, ὅτις σφέας εἰσαφίκηται" 

καί μ᾽ εὕδοντ ἐν νηὶ θοῇ ε ἐπὶ πόντον ἄγοντες. 

κάτθεσαν εἰς ᾿θάκην᾽ ἔπορον δέ μοι ἀγλαῶὼ δῶρα, 

χαλκόν τε χρυσόν. τε ἅλις, ἐσθητά θ᾽ ὑφαντήν᾽ 

καὶ τῶ μὲν ἐν σπήεσσι θεῶν ἰότητι κέονται. 

γὺν δ᾽ αὖ δεῦρ᾽ ἱκόμην ὑποθημοσύνησιν ᾿Αθήνης, 

ὄφρα κε δυσμενέεσσι. φόνου πέρι βουλεύσωμεν. 

ἀλλ᾽ ἄγε μὲι μνηστηρος ἀριθμήσας κατάλεξον, 

ὄφρ᾽ εἰδέω, ὅ οσσοι ΤΕ καὶ οἴτινες ἀνέρες εἰσι" 

καί κεν ἐμὸν κατὼ θυμὸν ἀμύμονα μερμηρίξας 

φράσσομαι, εἴ κεν γῶϊ ϑυνησόμεθ' ἀντιφέρεσθαι, 

μούνω ἄνευθ᾽ ἄλλων, ᾿ καὶ διζησόμεθ᾽ ἄλλους. 

Τὸν δ᾽ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος, ἀντίον ηὔδα" 

" πάτερ, ἤτοι σεῖο μέγα κλέος. αἰὲν ὥκουον, 

χεῖράς τ αἰχμητὴν ἔμεναι, καὶ ἐπίφρονα βουλήν 
ἀλλὼ λίην μέγω, εἶπες, ἄγη μ᾽ ἔχει" οὐδὲ κεν εἴη, 

ἄνδρε δύω πολλοῖσι καὶ ἰφθίμοισι μάχεσθαι. 

μνηστήρων « δ οὔτ᾽ ἂρ δεκὰς ἀτρεκές, οὐδὲ δυ᾿ οἷώι, 

ἀλλὰ πολὺ πλέονες" τώχα δ᾽ εἴσεωι ἐνθάδ᾽ ἀριθμόν. 

ἐκ μὲν Δουλιχίοιο δύω καὶ πεντήκοντα 

κοῦροι κεκριμένοι, εξ δὲ δρηστήρες ε ἐπονται" 

ἐκ δὲ Σάμης πίσυρές τὲ καὶ εἴκοσι κοῦροι ἔωσιν" 

ἐκ δὲ Ζωκύνθου ἔωσιν ἐείκοσι φώτες ᾿Αχαιῶν' 

231. βάλις, βεσθῆτάθ. 536. ὄφρ᾽ εἰδέω] ὄφρ οἱ ἰδέω ροϑβί ταβιγαπῆ,, 

10. ὄφρα ξίδω. 4242. αἰχμητὴν ἔμεναι] αἰχμητὴν ἔμμεναι Ἦ. 243. Ρεῖ 
245. οὐδὲ οὔτε Η. 246. τάχα βείσεαι. 240. κοῦροι] φῶτες Η. 
10. πίσυρες καὶ ἐξείκοσι. 250. φῶτες] κοῦροι Η. Υν. 10. ἐξείκι 
᾿Αχαιξῶν. : 

θαι. . 236. "Οφραεϊδέω (516). Ηἀ1]. ἐνταῦθα τὸ ἀκριβὲς καὶ ἀληθές 
Εἰδέῳ] Μάθω. Ψυ]ρ. 239. Μούνω) 2406. ᾿Αλλὰ πολὺ πλέονες] Γρι, 
᾿Αθετεῖ Διονύσιος, Η 1]. .24.5. ᾽Δτρε- 

΄, -“ ᾿ ς« εἶ" Ν ; οἷ Ὃ . 
κές) Νῦν, μόνον" ὡς τὸ, ᾿Ατρεκὲς αἷμ᾽ ἔσ- 

σευα βαλών (1]. ε΄. 2ο8.). δύναται: μέν- 
τοι κἀκεῖ τὸ φανερὸν καὶ πρόδηλον, καὶ 

πολλοὶ πλεῖον. Ηαγ]. 240. Φῶτες᾿ 
σιν. Γρ. ᾿Αχαιῶν (ΒῈΡ6Γ ἔασι»). 
250. Φῶτες ᾿Αχαιῶν ἰαχΐί, Γρ. 
Μη. 133. (ου͵ιι τοχῦ. ν. ΒΓ 

Ἴ 



Β. ΧΥῚ: ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Π. 251--.277. 

δ " αὐτῆς ̓ Ιθώκης δυοκωίΐίδεκω πάντες ἄριστοι, 

ΐ σφιν ἅμ ἐστὶ Μέδων κήρυξ, καὶ θεῖος ἀοιδὸς, 

ὶ δοιὼ θεράποντε, δαήμονε δαιτροσυνάων. 

" εἴ κεν πάντων ἀντήσομεν ἔνδον ἐόντων, 

πολύπικρα, καὶ αἰνὰ βίας ἀποτίσεωι ἐλθών. 
λῶ σύ δὶ ̓ εἰ δύνασαί τιν ἀμύντορω μερμηρίξαι, 

ἥξευ, ὅ κέν τίς νῶϊν ὠμύνοι πρόφρονι θυμῷ. 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε πολύτλως δῖος Ὀδυσσεύς" 

γὰρ ἐγὼν ἐρέω, σὺ δὲ σύνθεο, καὶ μευ ἄκουσον, 

Ἶ φράσαι, εἰ καὶ νῶϊν ᾿Αθήνη, σὺν Δὴ πατρὶ, 

ἔσει, ἠέ τιν᾽ ἄλλον ὠμύντορω μερμηρίξω. 

Τὸν δ᾽ αὖ “Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα: 

λώ τοι τούτω ν ἐπαμύντορε, τοὺς ἀγορεύεις, 

“περ ἐν νεφέεσσι καθημένω" ὥτε καὶ ἄλλοις 

ῥάσι τε κρατέουσι, καὶ ἀθανάτοισι θεοῖσι. 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε πολύτλας δῖος Οδυσσεύς" 

(μέν τοι κείνω γε πολὺν χρόνον ὠμφὶς ἔσεσθον 

λόπιδος κρωτερής, ὁπότε μνηστήρσι καὶ ἡμῖν 

μεγάροισιν ἐμόϊσι μένος κρίνηται Αρῆος. 

λὼ σὺ μὲν γὺν ἔρχευ ἂμ’ ἥδ᾽ φαινομένηφιν 

δὲ, καὶ μνηστῆρσιν ὑπερφιάλοισιν ὁμίλει" 

ἂρ ἐμὲ προτὶ ἄστυ συβώτης ὕ ὑστέρον ἄξει, 

υχῷ λευγωλέῳ ἐναλίγκιον, δὲ γέροντι. 

)ε μβ ἀτιμήσουσι δόμον κάτω, σὸν δὲ φίλον κῆρ 

λάτω ἐν στήθεσσι, κωκῶς πάσχοντος ἐμεῖο" 

καὶ διὼ δώμα ποδῶν ε ἕλκωσι θυραξ:, 

ὌΝ βάλλωσι" σὺ δ᾽ εἰσορόων ἀνέχεσθαι" 

99 

ΞῸΝ 

260 

270 

Σ15 

57. φράζευ ἃ τ. ΡΓ. φράζε᾽ 6Χ Θῃηθηά. Η. φράζε . 258. 266. προσ- 
τε. δῖος. 250. ἐερέω. 26ο. εἰ καὶ] εἴ κεν Ἡ. 263. ἐπαμύντορε] 
ἀμύντορε Ἡ. 271. βοίκαδε. 272. βάστυ. 273. ἠδὲ] ἠὲ Η. 

οὕ φῶτες ἔασιν). 255. Πολὺ πικρά], Ὁ Ζεὺς καὶ ἡ ᾿Αθηνᾶ. Β. Ο. 
ΕΡΧΕ (ἢ. 6. πολύπικρα, ἐπίῤῥημα. ΨΥ, 133: Πο- Τὸ, νῦν, ἀντὶ τοῦ δή. Β. 

270. 

ρα] Πολὺ πικρῶς καὶ δεινῶς δ, ἔρχε᾽.). ἔρχου. δ αὶρ. 271. Ὑπερφυά- 
δ. “ὅς. ᾿Ανδράσι τε] ᾿Αντὶ τοῦ, λοισιν (516) Πεπληρωμέναις φυάλαις 
ὧν ἀνδρῶν καὶ θεῶν. Β. 267. Κείνω] (516). Ω. 277. Σὺ δ᾽ εἰσορόων} Γρ. 

κ Ἠδόδηξ,, δι: λείσε δὲ δεῖδν ἢ φοιοῦσό «. ΒΌΤΊΤΜ. 

ΟΖ2 
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ἀλλ᾽ ἤτοι παύεσθαι ἀνωγέμεν ἀφροσυνάων, 

μειλιχίοις ἐπέεσσι παραυδῶν" οἱ δέ τοι οὔτι 

πείσονται" δὴ γάρ σφι παρίσταται αἴσιμον ἥμαρ. 

ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ᾽ ενὶ φρεσὶ βάλλεο σήσιν" 

ὁππότε κεν πολύβουλος ἐ ενὶ φρεσὶ θήσει ̓ Αθήνη, 

γεύσω μέν τοι ἐγὼ κεφαλῇ" σὺ δ᾽ ἔπειτω νοήσως, 

ὅσσα τοι ἐν μεγάροισιν ὠρήϊω τεύχεω κέιται, 

ες μυχὸν ὑψηλοῦ θαλάμου: καταθεῖνωι ἀείρας. 

πάντω μώλ᾽" αὐτὰρ μνηστήρως μωλωκοὶς ἐπέεσσι 

παρφάσθαι, ὅ ὅτε κέν σε μετωλλώσιν ποθέοντες" 

ἐκ καπνοῦ κωτέθηκ᾽, ἐπεὶ οὐκέτι τοῖσιν εώκει, 

οἱώ ποτε Τροίηνδε κιῶν κατέλειπεν Ὀδυσσεὺς, 

ἀλλὰ κωτηκίσται, ὅσσον πυρὸς ἵκετ᾽ ἀὐτμή. 

πρὸς δ᾽ ἔτι μοι τόδε μεῖζον ε ἐνὶ φρεσὶ θηκε Κρονίων, 

μήπως οἰνωθέντες, ἐἰ ἐριν στήσαντες, ἐν ὑμῖν, 

ὠλλήλους τρώσητε, κωτωισχύνητέ τε δαίτω, 

καὶ μνηστύν" αὐτὸς γὰρ ἐφέλκετωι ἄνδρω σίδηρος. 
γῶϊν δ᾽ οἴοισιν δύο φάσγανω καὶ δύο δοῦρε 
καλλιπέειν, καὶ δοιὼ βοώγριω χερσὶν ἑλέσθαι" 
ὡς ἂν ἐπιβθύσωντες ἑλοίμεθω" τοὺς δέ κ᾿ ἔπειτα 
Παλλὰς ᾿Αθηνωίη θέλξει, καὶ μητιέτω Ζεύς. 

ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ᾽ ενὶ φρεσὶ βάλλεο σῆσιν" 

εἰ ἐτεόν ᾽ εμός ἐσσι, καὶ αίματος ἡμετέροιο, 

279. 286. βεπέεσσι. 28ο. δὴ γάρ] ἦ γάρ, 6 τάϑια Η, ν 
281--Σ298. ὉΠ ΟΙ 8 το] αι ὙΥ, 281. βερέω. 488. βεξῴκε 
201. πρὸς δ᾽ ἔτι μοι] πρὸς δέ τι καὶ, 584 ππης ὁ Δἀάϊτιμα βιιργα τι οὗ μοι ἴῃ 
τι εἴ καὶ Ἡ. πρὸς δέ τι . 292. βοινωθέντες. 206. καλλιπέειν) κα 
πέτηννν. 208. θέλξει] θέλξῃ ἡ 200. βερέω. 

σὺ δ᾽ ἑρόων. Ἠαγ]. 281. ἴΑλλο δέ τοί τῶν μνηστήρων κρύψας (801. Κρ 
ἐρέω] ᾿ΔΑθετεῖ Ζηνόδοτος νη΄ (Ω, γοθεύον- 

ΔΙ] , ᾿ 2 ἂν ΕΗ » ται ΄.η}}. πόθεν γὰρ ἤδει τὰ ὅπλα ἐν 
τῷ ἀνδρῶνι ἀντικείμενα ; οἰκείως (]ηά. 
οἰκείῳ) δὲ χρήσεται τῷ λόγῳ ὅταν αὐτὰ 
θεάσηται. Ν᾽ηά, 1323. ὦ. ΟἿ, 56}0]. 
δὰ τ΄. 4. 288. Ὅτε, φησὶ, τὰ ὅπλα 

ΤΡΡοῖ5. οχ Ηδ1]. “9 ,γ΄ νοθεύονται. 
ΒΌΤΤΜ. 

ΑἸταἃ 5080}. [ποϑίγα τη περλδντε ἀθετεῖ Ζηνόδωτα 
“΄᾽", 

Τηλέμαχε, καὶ οἱ μνηστῆρες ταῦτα, 
λαφῶσιν, εἰπὲ αὐτοῖς ὅτι ταῦτα Κῶ 

έκρυψα διὰ τὸ τήκεσθαι ἐκ τοῦ κα 
καὶ τοῦ πυρὸς τῆς οἰκίας. ΟΩ. 

Αὐτὸς γὰρ ἐφέλκεται ἄνδρα σίδηρο. 
Πρόχειρος γὰρ ἀνὴρ πρὸς φόνον ἡ 
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ἡ τις ἔπειτ᾽ Οδυσῆος ἀκουσάτω ἔνδον ἐόντος᾿" 
τ᾽ οὖν Λαέρτης ἴστω τόγε, μῆτε συβώτης, 

τε τις οἰκήων, μήτ᾽ αὐτὴ Πηνελόπεια: 

λλ᾽ οἷοι, σύ τ᾽ ἐγώ τε, γυναικῶν γνώομεν ἰθύν" 

υ Ἣ τέο δμώων ἀνδρῶν ἔ ετιί πειρηθεῖμεν, 

μὲν ὅπου τίς νὼ τίει καὶ δείδιε θυμῳ, 

ὁ ὅτις οὐκ ὠλέγει, σὲ δ᾽ ἀτιμῶ τόϊον ἐόντα. 
Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσεφώνεε φαίδιμος υἱός" 

πάτερ, ἤτοι ἐμὸν θυμὸν καὶ ἔπειτώ γ᾽ ὀΐω 
ώσεαι οὐ μὲν γάρ τι χαλιφροσύναι γέ μ᾽ ἔχουσιν" 

λλ᾽ οὔτοι τόδε κέρδος ἐ ἐγὼν ἔσσεσθαι ὀΐω 

ὧν ἀμφοτέροισι: σὲ δὲ φράςσθαι ἃ ὠνωγω. 

θὰ γὰρ αὕτως εἴση ἑκάστου πειρητίζων, 

γα μετερχόμενος" τοὶ δ᾽ ἐν μεγάροισιν ἐκήλοι 

ρήματα δαρδάπτουσιν ὑπέρβιον, οὐδ᾽ ἔπι φειδώ. 

λλ᾽ ἤτοι σε γυναϊκως ἐγὼ δεδάωσθωι ἄνωγα, 

402. Λαξβέρτης. 402 
ἥμεν] πειρηθείημεν Η. Ν.. 
ἔχουσιν ἃ τὴ. ὈΓ. μέ τ᾽ ἔχουσιν ΘΧ ΘΙ η6. ΗἩ. μετέχουσι Ψ. 

415. οὐδ᾽ ἔπι] οὐδέ τι Ἡ. Υ. κάστου. 414. βέργα. Βέκηλοι. 

κειμένου σιδήρου. Β. Ω. ΜΝ ]ρ. 
54. ᾿1θύν] Τῆς διανοίας διάθεσιν. Β. 
ΟἾΒ. οχ Ηαχι]. ““" Αἀ ἰθύν, τι νι46- 
ΙΓ, οὕτως αἱ ᾿Αριστάρχου." 
τέο] Τὸ, τε ῖν, ἀόριστον. διὸ καὶ ἐπὶ 

ὕ, κὲ, ὃ τόνος. ὋὉ δὲ ᾿Ασκαλωνίτης 
εοὐμώων, τῶν ἀγαθῶν θεραπόντων. 
ινὲς δὲ οὕτως, ὅτεο δμώων, τῶν ὄντων 
«ετέρων δούλων. Ὁ. 1, ὁχ ΗΔ1]. νεγθα 
) δὲ .4. ---- δμώων Θχοογρϑδὶς Ῥοῦϑ. 
εἰρηθῶμεν τοχῖ, Γρ. πειρηθείημεν. 
Ἰηἀ, 132. ΠΕΙΡΗΘΗΜΕΝ (βῖς 
Ἰθηίοβο δα. δηϊ.). διάπειραν ληψώ- 
εθα Θἰο). δ υ]ρ. 306. Ἢ μὲν ὅπου 
ς γὼ τίει Τὸ, ὅπου, τοπικόν ἐστιν ἀντὶ 

205. Καί 

401-ττχτ6, 101 

305 

410 

ὙΨΗ 

Ο2 . οἰκήων] οἰκείων οἱ ΒΊΟΥ εἰ Η. 3205. πειρη- 

206. νὼ] νῷ, Η. 410. γέ μ᾽ ἔχουσιν] μέ 
413. ξείσῃ 

τοῦ, καὶ ὅπου τις ἥμας τιμᾷ γνώμῃ ([. 
γνῶμεν), καὶ ὅπου τις οὐ φροντίζει ἡμῶν. 
πολλάκις γὰρ κατὰ πρόσωπον τῆς Πηνε- 

λόπης καλῶς ἡμᾶς λέγει, ἀπούσης δὲ 
ἀτιμάζει. Β. ῷ, Ὅπως ἰοχί, Γρ. ὅπου. 
Μιηά. 1332. 310. Χαλιφροσύναι] 
Μ ΕΣ "Α Ἅ 7 Ν 
Ητοι ἀφροσύναι ἢ κεχαλασμέναι καὶ 

ἔκλυτοι φρένες, ἢ σκαιαὶ καὶ ἀβέλτεροι 
τῇ διανοίᾳ. Β. Ω. νϊν. Χ. μέ γ᾽ ἔχ. 
ἃ ΠΊΔΠΙΙ ἈΓ. μέ τ᾿ δΧχ 6πη. ἰθχῖ. [Ι͂ὴ 
ΠηδΥρῚΠ6 γάτα Ἰἰθοῖϊο γέ μ᾽ ἔχουσι ἃ 
ὨΊΔΏϊι ΓΘΟΘΏΓΟΥ 5 ΟἿ} [ογΐαββο 14. 
ἀφο πδητ5 π, ΡΟΗ͂Β, εχ Ἡδῖ. 
414. Μετερχόμενος] Διὰ σπουδῆς ἔχων. 
νυν. 416. Δεδάασθαι] Μανθάνειν 

Ἂ Τὴ ὶηά. 133. 'ρδο ἰοχίιϑβ μαροῖ καί κέ τε οἱ ἀϊβουῖο βιυ ργαβου ρα πὶ γρι καί κε τέσ. 
Θαι6 58η0 γὉ]1ΟΌ]ἃ οβδοῦ βουϊρίανα καί κέν σε. 
ἸΏ) 6556 Ἰῃη 6 πῃ} ΡΙῸ σε σοηῃτοχίῃβ ἀοοοῦ, 
5 δρᾷ γ᾽ ἔμ᾽ ἔχ. οἰϊαϊιν οἴη ἴῃ 56}Π0]. δὰ «τ΄, 5.30, 

Ι͂ὴ ποϑίο ἴδ ΒΟ ΠΟΪὶΟ ἰδία τε πι6- 
ΒΟΤΊΥΜ. 

ΒΌΤΊΜ. 
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αἵ τέ σ᾽ ἀτιμάζουσι, καὶ αἱ νηλητεὶς εἰσιν" 

ἀνδρῶν δ᾽ οὐκ ἂν ἔγωγε κατὼ σταθμοὺς ἐθέλοιμι 
ἡμέας πειράζειν, ὠὡλλ᾽ ὕστερα ταῦτω πένεσθαι, 

εἰ ἐτεόν γέ τι οἰσθω Διὸς τέροις αἰγιόχοιο. 

Ὡς οἱ μὲν τοιαῦτω πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον. 

ἤ δ᾽ ἄρ ἔπειτ᾽ ᾿Ιθάκηνδε κατήγετο γηὺς εὐεργῆς, 

ἥ φέρε Τηλέμαχον Πυλόθεν καὶ πάντας ἑταίρους" 

οἱ δ᾽ ὅτε δὴ λιμένος πολυβενθέος ε ἐντὸς ἵκοντο, 
γηα μὲν οἵγε μέλαιναν ἐπ᾽ ἡπείροιο ἔρυσσαν, 228. 

τεύχεα δέ σφ ὠπένεικων ὑπέρθυμοι θεράποντες" 

αὐτίκα δ᾽ ἐς Κλυτίοιο φέρον περικαλλέα δῶρα. 

αὐτὰρ κήρυκα πρόεσαν δόμον εἰς Ὀδυσῆος, 

ἀγγελίην ἐρέοντα περίφρονι Πηνελοπείῃ, 

οὕνεκ Τηλέμαχος μὲν ἐπ᾿ ἄγρου, γηα δ᾽ ἀνώγει 330 

ἄστυδ᾽ ἀποπλείειν" ἵνω μῆ. δείσασ᾽ ἐνὶ θυμῷ 

ἰφθίμη βασίλεια τέρεν κωτὼ δώκρυον εἴβοι. 
τὼ δὲ συναντήτην κήρυξ καὶ δ τος ὑφορβὸς, 

τῆς αὐτῆς ἕνεκ᾽ ἀγγελίης, ἐρέοντε γυνωικί. ; 

ὠλλ ὅτε δὴ ῥ ῥ ἵκοντο δόμον θείου βασιλῆος, 335 

κήρυξ μέν βω μέσησι μετὼ διμωῆσιν ἔ εειπ εν" 

Ἤ δ᾽ τοι, βασίλεια, φίλος παῖς εἰλήλουβε. 
Ν᾽ 

417. αἵ τέ σ᾽ ἀτιμάζουσι) αἵ σέ τ᾿ ἀτιμάζουσι. ἴῃ πτηᾶλῖρ'΄. γρ. αἵ τέ σ᾽ 
ἀτ. Ἡ. 10. νηλητεῖς] νηλιτεῖς Η. ὟΥ. νηλιτέες Τ. 330. βοῖσθα.. 
ΦΎ. εὐβεργής. 425. βέρυσσαν. 820. ξερέοντα. 3220. οὕνεκα 

Τηλέμαχος Ἡ. 4321. ξάστυδ᾽. ὅδ, εἴβοι] εἴβοι Η. 42.3» δῖος. 
434. ἐερέοντε. 436. ἔξειπεν. 237. ἤδη] ἢ δή ΡΝ. 10. εἰλήλουθε] ἐκ 
Πύλου ἦλθεν Η. ὅ, 

τὰ τούτων ἤθη. Φ. 4317. Νηλητεῖ!})] Μυϊρ. Οοηΐ, δὰ τ΄. 408. 5418. 
Σημαίνει τοὺς ἁμαρτωλούς. ὡς ἀπὸ τοῦ Σταθμού() Νῦν τοὺς οἴκους. Ψυ 

εὐσεβὴς γίνεται εὐσεβέες εὐσεβεῖς, οὕτως 410. ᾿Αλλ᾽ ὕστερα] Μετὰ τὴν μνήσ 
καὶ ἀπὸ τοῦ νηλητὴς, νηλητέες, νηλητεῖς. τηροκτονίαν᾽ ἤτοι ἐὰν γινώσκῃης τι ἃ 
γίνεται δὲ παρὰ τὸ νη στερητικὸν μόριον χρησμοῦ. Β. 426. Τεύχεα δέ σι ν᾽ 
καὶ τὸ ἀλιτεῖν, ὃ σημαίνει τὸ ἁμαρτά- ᾿Αντὶ τοῦ αὐτῶν. καὶ αὐτοὶ γὰρ εἶχον 
νειν. καὶ διὰ τοῦτο ἀλιτεῖν διὰ τοῦ ἰ ὅπλα. Β. 427. Κλυτίοιο}] Τοῦ πατρὸς 
γραφομένου τὸ νηλητὴς γράφεται διὰ τοῦ τοῦ Πειραίον Ρ. Β. 4337. Ἕκ Πύ 
ἡ, ὅτι οἱ Αἰολεῖς ἔτραπον τὸ , εἰς η5, λου ἦλθεν, Γρ. εἰλήλουθε. Ηδή]. “ 

[, 

ὁ ΒΟΥ, νἱἀοίαν: Καὶ διὰ τί, σοῦ ἀλιτεῖν διὰ σοῦ ἡ: δ Ὅσ, οἱ, ΒΌΤΤΜ. 
ΡΜαϊο μος ἴῃ Μβάϊο]. βῖπθ Ἰοπηπιαΐο σοπππυδίπηιν οὐδῦ οἴμπ 5680]. ΡΥδθ6. ἔυτεν 
4 1 ιηά, 133. Οδοϊ δ ὨοΥ ἰΐα βουὶρίαι, γρ. φίλος πάϊς ἐκ πύλου εἰλήλουθεν, ΒΌ 
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[ἡνελοπ είη δ᾽ εἶπε συβώτης ἄ ἄγχι πωραστὰς 
άνθ', ὁσώ οἱ φίλος υἱὸς ἀνώγει μυθήσασθαι. 

ὑτὰρ ἐπειδὴ πᾶσαν ἐφημοσύνην, ἀπέειπε, 340 
ἡ ῥ᾽ ἔμεναι μεθ᾽ ὕας, λίπε δ᾽ ὁ ἐρκεώ, τε, μέγαρόν τε. 

Μνηστηρες δ᾽ ἀκάχοντο, κατήφησάν τ᾽ ἐνὶ θυμῷ" 

( δ᾽ ἤλθον μεγάροιο παρὲκ μέγω τειχίον αὐλῆς, 

ὑτοῦ δὲ προπάροιθε θυράων ἑδριόωντο" 

Ἰσιν δ᾽ Εὐρύμαχος, Πολύβου παῖς, ἦρχ ἀγορεύειν" 
ἡ μέγω ἔργον ὑπερφιάλως τετέλεσται Ω φίλοι, ἡ 

345 

ἡλεμάχῳ, ὁδὸς ἥδε: φάμεν δέ οἱ οὐ τελέεσθαι. 
λλ᾽ ἄγε, γήω μέλαιναν ἐρύσσομεν, ἥτις ὠρίστη" 

Ι δ᾽ ἐ ἐρέτας ἁλιηως ὠγείρομεν, οἱ κε τάχιστοω 

είνοις ̓ ἀγγείλωσι θοῶς οἰκόνδε νέεσθαι. 350 

Οὔπω πᾶν εἰρηθ᾽, ὅτ᾽ ἄρ ̓Αμῴφίνομος ἴδε νῇ νηοῦ, 

τρεφθεὶς ἐ εκ χώρης, λιμένος, πολυβενθέος ε ἐντὸς, 

τίω τε στέλλοντας, ἐρετμά τε χερσὶν ἔχοντας. 

δὺ δ᾽ ἀρ ἐκγελάσας μετεφώνεεν δὶς ἑτάροισι" 
Μή τιν᾽ ἐτ᾽ ἀγγελίην ὀτρύνομεν' οἷδε γὰρ ἔνδον" 355 

τίς σφιν τόδ᾽ ἔειπε θεῶν, ἢ κ εἴσιδον αὐτοὶ 

Ἰώ παρερχιομένην, τὴν δ᾽ οὐκ ἐδύναντο κεχήναι. 

Ἃς ἐφαῦ᾽ οἱ δ᾽ ἀνστάντες ἔβαν ἐ επὶ θίνω θωλάσσης" 

ἵψα δὲ νὴ γηώ μέλαιναν ἐπ᾽ ἡπείροιο ἔρυσσαν, 

438. βεῖπε. 4,0 ..5..}. ἔὰι, 
48. ξερύσσομεν. 350. βοϊκόνδε. 
δε, 454. Ρηδύ. βοῖς. 
ι Η, 4.50. βέρυσσαν. 

42. 243. ΚΑΤΗΦΗΣΑΝ. ἐλυπήθη- 
αν, ἐστύγνασαν. ἘΚ Δ’ ΕΙΛΟΝ. 

᾿ἐλάβοντο δέ. ἘΚΔΗΛΘΟΝ. ἐξῆλ- 
ν δέ, Ψυ]ρ. οἰ. ἀηί, Νδῃ ἴῃ τὸ- 
δηϊϊ, πηθαἷὰ οἹοβϑα (αιιδ. β8η6. νἱ- 
δἴι ΘΧ πιο Ποϑοῖο απὰ οοπῆι- 
ΟΠ6 Ὠδίδ) ΟἸηἶδϑὰ οδί. 446. Ὑπερ- 
ιάλως] ῬὙπερηφάνως ὁ κατὰ τοῦ Τη- 
ἐμάχου λόχος ἡμῖν ἐτελέσθη καὶ ἡ ὁδὸς 

τ οΥ, ὅσ οὐ μὴ φιλέσει. 

456. ἔξειπε. ἔσξιδον." 

4406. έργον. 
10. βείρηθ᾽. 

4.57. κιχῆναι] κιχά- 

340. ἀπέξειπε. 
351. ἄρ' οὐχἶταΐ Η. 

ἐλέγομεν δὲ ὅτι οὐ μὴ τελέσῃ 
τὴν πρὸς τὸν οἶκον δδὺν αὐτοῦ ἀκινδύνως.Ο, 

Τετέλεσται] Γρ. ἐτελέσθη. Η 41]. Ἔτε- 
λέσθη] ᾿Ετελειώθη, ἐπράχθη. Νρ, οα, 
ιγῖ, Νὴ ἴῃ γροθητζί. ΟΠ 58 111. 347: 

Φάμε»} Παροξυτόνως, ἵνα ἢ ἢ παρατατικός. 

Β. 3250. Κείνοις] Ὅς τοῖς ἐλλοχῶσι 

τῷ Τηλεμάχῳ. Β. 454. Μετεφώνεεν] 
Γρ. προσεφώνεεν. Ηα1]. 45}. Κιχά- 

αὕτη. 

ΒΟΌΤΊΤΜ. 
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τεύχεα δέ σφ᾽ ἀπένεικαν ὑπέρθυμοι θεράποντες. 2460. 

αὐτοὶ δ᾽ εἰς ἀγορὴν κίον ἀθρόοι, οὐδὲ τιν᾽ ἄλλων 

εἴων, οὔτε νέων μεταΐξειν, οὔτε γερόντων. 

τοῖσιν δ᾽ ᾿Αντίνοος μετέφη, Εὐπείθεος υἱός" ν} 

εἶ εἰ πόποι, ὡς τόνδ᾽ ἀνόρα. θεοὶ κακότητος ἔλυσαν᾽ 
ἥματα μὲν σκοποὶ Ἱῴν ἐ ἐπ᾿ ἄκριας ἠνεμοέσσως 2465, 

αἰέν ἐπασσύτεροι" ἅμα δ᾽ ἠελίω καταδύντι, Ἶ 

οὔποτ᾽ ἐπ ἤπείρου γύκτ᾽ ἄσωμεν, ὠλλ᾽ ἐνὶ πόντῳ 

νηὶ θοὴ πλείοντες ἐμίμνομεν ἠῶ δὲ ων, 

Τ ἡλέμαχον λοχόωντες, ἵνα φθίσωμεν ἑλόντες 

αὐτόν" τὸν δ᾽ ἄρα τέως μὲν ἀπήγαγεν οἴκωδὲε δαίμων. 470. 

ἡμεῖς δ᾽ ἐνθάδε οἱ φραζώμεθα λυγρὸν ὄλεθρον 
Τηλεμάχῳ" μηδ᾽ ἡμῶς ὑπεκφύγοι" οὐ γάρ ὀΐω, 

τούτου γε ζώωντος, ἀνύσσεσθαι τάδε ἐ τω 

αὐτὸς μέν γὰρ ἐπιστήμων βουλῆ τε νόῳ τε᾿ ᾿ 

λαοὶ δ οὐκ ἔτι πάμπαν εφ ἡ ἡμῖν ἥρω φέρουσιν. 378.) 

ὠλλ᾽ ἄγετε, πρὶν. κέινον ὁμηγυρίσωσθαι ᾿Αχαιοὺς ᾿ 

εἰς ἀγορήν' οὐ γάρ τι μεθησέμεναί μιν ὀίω, 

ἀλλ᾽ ἀπομηνίσει, ἐρέει, δ᾽ ἐν πᾶσιν ἀναστὰς, 

οὕνεκά, οἱ φόνον αἰπὺν ἐρώπτομεν, οὐδ᾽ εκίχημεν᾽ 

οἱ δ᾽ οὐκ οαἰνήσουσιν ἀκούοντες κωκὼ ἔργα 480. 

μή τι κωκὸν ῥέζωσι, καὶ ἡμέως ἐζελάσωσι ' 
γαίης ἡμετέρης, ἄλλον δ᾽ ἀφικώμεθα δὴ ἡμον. 
ἀλλὰ φθέωμεν ἑλόντες ἐπ᾽ ἀγρου γόσφι πόληος, 
δι 

ἥ ἐν ὁδῷ" βίοτον δ᾽ αὐτοὶ καὶ κτήματ᾽ ἔχωμεν, 

461. ἄλλων] ἄλλον ὟΥ͂, 266. καταδύντι οἱ ἂν 5106 1 ὑν, υἱὖ νἱἀδαίαῦ 
ν Ϊ 1556 καταβάντι Η. ῬΟΗΒ. 468, δῖξαν. 370. μὲν οὐ Η, 
10. βοίκαδε. ἀῦρτ, οὶ, 472. ἥμας ὑπεκφύγοι] ἡμᾶς ἶ ὑμᾶς ὑπεκφύγῃ ὯΙ 
473. 380. βέργα. 475. Λαβοί. ΡΒῆρα. 476. κεῖνον] ἐκεῖνον Η. 
0. ᾿Αχαιβούς. 478. βερέει. 470. οὐδ᾽ ἐχλλο οὐδὲ κίχημεν ν᾿ 
10. ῥοι. 482. πόληος] πόλιος Ψ. 

᾿ ᾿ 

ναι, Γρ. κιχῆσαι. Ἠδγ]. 236ο. Τεύχεα σέμεναι]} Οὐ γὰρ καταλείψει Τηλέμα-, 
δέ σφ᾽ ἀπένεικαν) Νῦν ἄμφω, καὶ τὰ χος τὸ ἀθροῖσαι. ἀπὸ τῆς ἀγορᾶς λαὺν καὶ 
τῆς νεὼς καὶ τὰ πολεμιστήρια. Β. εἰπεῖν τὴν αὐτοῦ συμφυρὰν καὶ ἅπερ παρ᾽ 
375: ἜΦ' ἡμῖν ἦρα φέρουσιν) Ἢ ἐπὶ ἡμῶν ἔπαθεν ἡ οἰκία αὐτοῦ. Ὁ. “ 83: 

πρὸς τὸ ἤρα, ἐπίηρα, τὴν μετ᾽ ἐπικουρίας ᾿Αλλὰ φθέωμεν] Ἢ ἐν τῷ ἀγρῷ ἢ ἐν᾿ 

χάριν. Β. Φ. 4377. Οὐ γάρ τι μεθη- ὁδῷ ἐπανιόντι. Ἐπανέλαβε δὲ διὰ τοῦ 
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σσάμενοι κωτὰ μόρων ἐφ᾽ ἡμέας, οἰκίω δ᾽ αὖτε 385 
ίνου μητέρι δόμεν ἔχειν, ἠδ᾽ ὅστις ὀπυίοι. 
δ᾽ ὑμῖν ὅδὲ μῦθος. ἀφανδάνει, ἀλλὰ βούλεσθε 

τόν τε ζώειν καὶ ἔχειν πατρώϊω πάντω, 

οἱ χρήματ᾽ ἐπειτώ ὥλις θυμηδέ᾽ ἔδωμεν 

ἀδ᾽ ἀγειρόμενοι, ἀλλ᾽ ἐκ μεγάροιο ἑκάστος 399 
άσθω ἐέδγοισιν διζήμενος" ἥ δ᾽ ἂν ἔπειτω 

--. ὅς κεν πλεῖστα πόροι, καὶ μόρσιμος ἔλθοι. 

Ὡς ἐφαθ" οἱ δ᾽ ἄρω πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπή. 

σιν δ ̓Αμφίνομος ἀγορήσατο καὶ μετέειπε, 

σου φαίδιμος υἱὸς, ᾿Αρητιάδοιο ὦ ἀγώκτος" 295 

ῥ᾽ ἐκ Δουλιχίου πολυπύρου, ποιήεντος, 

ἔιτο μνηστήρσι" μάλιστα δὲ Πηνελοπείῃ 

ΐανε μύθοισι" φρεσὶ γὰρ κέχρητ᾽ ἀγαθῆσιν' 

ἔφιν εὐφρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν' 

Ὦ φίλοι, οὐκ ἂν ἔγωγε κατωκτείνειν ἐθέλοιμι 4οο 

λέμαχον' δεινὸν δὲ γένος βασιλήϊόν ἐστι 
είνειν" ἀλλὰ πρῶτα θεῶν εἰρώμεθω βουλάς" 
μέν κ' αἰνήσωσι Διὸς μεγάλοιο θέμιστες, 

τὸς τε χτενέω, τούς τ᾽ ἄλλους πάντας ἀνώξω" 

δέ κ' ἀποτρωπώσι θεοὶ, παύσωσθαι ἄνωγα. ᾿ 4ος 
Ὡς ἔφατ ̓ Αμφίνομος" τόσιν δ᾽ ἐπιήνδανε μῦθος. 

τίκ᾽ ἔπειτ᾽ ἀνστάντες ἔβαν δόμον εἰς Ὀδυσῆος" 
θόντες δ᾽ εκάβιζον ἐ ἐπὶ ξεστοῖσι θρόνοισιν. 

Ἡ δ' αὐτ᾽ ἄλλ᾽ ἐνόησε περίφρων Πηνελόπεια, 

ἡστήρεσσι φανήνωι ὑπέρβιον ὕβριν ἔχουσι" 41ο 

385. βοικία. 487.. βούλεσθε ἃ τι. ΡΥ. αἱ ΡΓῸ ε 6Χ δπιοπά. Η. βό- 
θεν. 10. ξανδάνει. 380. ἔοι. βάλις. 300. βέκαστος. 

Ι, ἐέδνοισιν} ἐέξδνοισι Η. ἐπ Ὁ. ἧ δ᾽ ἄν] ἡ δέ κ᾿ Η. ΝΥ. ηδέ κἰ Ν. 10. ξέδ- 
τιν, 302. ὅς κεν] ὅσκε Ἢ. ὅς κε. 3204. μετέβειπε. 205. Γά- 

τος. 408. βάνδανε. 300. ὅς σφιν] ὅσφιν Η. 10. μετέξειπεν. 
6, ἐπεξάνδανε. 408. θρόνοισιν} λίθοισιν Η. 

λὰ τὸν λόγον ἐπεὶ μεταξυλογίᾳ ἐχρή- ᾿Αρέσκει. Ψψεὶρ. οἀ. δηϊ. (τεοθῃηίί. 

το, Β, 485. Κατὰ μοῖραν] Γρ. δά ἰδχίμμ: ἀφανδάνει, ἀπαρέσκει). 

τὰ δῆμον. Ψ πα. 133. ἜφΦ' ἡμέας] 380. Θυμηδέα) Τὰ τῇ ψυχῇ ἡδονὴν παρ- 

πέστι, καθ᾽ ἑαυτούς" μὴ τοῖς ἀποῦσι έχοντα. ΛΠ 5. Β. Ω. Ἀφ: Γρ. 

ἴσωμεν. νυ. 487. ᾿Ανδάνει ᾿Απυνθιωμίνωνῖ. περ ἔμπης (αἵ σ΄. τόξ. )ς 

ΝΟΙ,, 1|. Ρ 
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σεύθετο γὰρ οὗ παιδὸς ἐνὶ μεγάροισιν ὄλεθρον" 

κήρυξ γάρ οἱ ἔειπε Μέδων, ὃς ἐπεύθετο βουλάς. 
βὴ δ᾽ ἰέναι μέγαρόνδε, σὺν ἀμφιπόλοισι γυναιξίν' 
ἀλλ᾽ ὅτε δὴ βνηστηρας ἀφίκετο δῖα γυναικῶν, 

στή βώ παρὰ σταθμὸν τέγεος πύκα ποιήτοιο, 4τι|ι 

ἄντα παρειάων σχομένη λιπαρὰ κρήδεμνα" 

᾿Αντίνοον δ᾽ ε ἐνένιπτεν, ἔπος τ᾽ ἐφατ᾽, ἔκ τ᾽ ὀνόμιαζεν' 

᾿Αντίνο᾽, ὕβριν ἔ ἔχων, κακομήχρινε καὶ δέ σέ φασιν 

ἐν δήμῳ ᾿Ιθώκης μεθ᾽ ὁμήλικας, ἔμμεν ἄριστον 

βουλῇ καὶ μύθοισι: σὺ δ᾽ οὐκ ὥρω τόιος ἔησθα. - ἍΨ᾽ 

μάργε, τίη δὲ σὺ Τηλεμάχῳ θάνατόν τε μόρον τε 

ῥάπτεις, οὐδ᾽ ἱκέτας ἐμπάξεαι, οἷσιν ἄρα Ζεὺς 

μάρτυρος : 5 οὐδ᾽ ὁσίη κακὰ ῥάπτειν ὠλλήλοισιν. 

ἡ οὐκ οἷσθ᾽ Ἂ ὅτε δεῦρο πατὴρ τεὸς ἵκετο φεύγων, 

δημον ὑποδδείσας ; 5 δὴ γὰρ κεχολώατο λίην, 4 

οὕνεκα ληϊστηρσιν, ἐπισπόμενος Ταφίοισιν | 

ἤκαχε Θεσπρωτούς" οἱ δ᾽ ἡμῖν ἄρθμιοι ἡ ἤσαν 

τόν Ἵ ἔθελον φύϊσαι, καὶ ἀποῤῥαίσαι φίλον ἥτορ, 

ἠδὲ κατὼ ζωὴν φαγέειν μενοεικέω πολλήν" 

4 ΤῈ. Γοῦ: 412. ἔοι ἔξειπε. 414. δῖξα. 41). ἐνέπιπτεν) ᾿ 
εἰπε ΗΝ. 10. Εέπος, 410. ἔμμεν εἶναι {. 424. ἦ] ἢ 
10. ξοῖσθ, 428. ἀποῤῥαῖσαι φίλον ἦτορ] ἀπορραῖσε φίλον κῆρ Η. 4209. μεν 
ξεικέα. 

ψιηα. 133. 412. Μέδων] Ἔκ βίας γὰρ μᾶλλον (1η8. ἢ) τοὺς προσιόντας αὐτ' 
εἶχον αὐτὸν ὡς καὶ τὸν Φήμιον. 9. 420. ψηραις τ, 4.240 Μάρτυρος] Μάρτυ 

Ἔησθα] Ὑπάρξεις. Ἅα]ρ. 422. Ἵκέ- κατὰ Ἴωνας. νυ]ρ. Οὐδ᾽ ὅσιον ΠΝ 
τας) Τοὺς προσδεχομένους ἱκέτας ὠνόμα- Τρ. οὐδ᾽ ὁσίη. Ψιμά. 133. 424:09, 
σεν ὁμωνύμως αὐτοῖς τοῖς ἱκετεύουσιν. ὡς δεῦρο πατὴρ τεὸς ἵκετο φεύγων] Τι 
ἄν τις εἴποι τοὺς ἱκετοδόχους. ὥσπερ χρῆσ- ᾿Ιθακησίους φεύγων εἰς τὸν οἶκον ᾽Οδυ; 
ται λέγονται οἱ ὀφείλοντες καὶ οἱ δανειζον- σέως κατέφυγε τὸ δὲ δεῦρο δεικτικὸν 
τες.  ]ρ. Οὕτως εἶπε τοὺς ἱκετοδόχους, τὴν Ὀδυσσέως οἰκίαν. ᾿Ιθακήσιος γ 

ὡς χρῆσται καὶ οἱ χρεωστοῦντες καὶ οἱ δα-ὀ ἦν ὃ Εὐπείθης. Β. ..420. Ζωήν»] Ἱ 
νείζοντες. ΓΛλλως. Καὶ τὸν ἱκετεύσαντα βίον τὸν τῆς οὐσίας περιεκτικόν.. ν! 
καὶ τὸν ἱκετευθέντα. οὐ χρὴ γὰρ τούτων Κατὰ ζωὴν φαγέειν} Δημεῦσαι τὰ 
(115. τὸν) ἕ ἕτερον κἀκῶς φρονεῖν θατέρῳ. ματα. Πλείων δὲ ἢ κατηγορίαι ὅτι. 
οὐκ αἰσχύνῃ οὖν οὔτε τὸν ἐόντα ((. τὸν πολλῆς οὐσίας ἀζημίωτον αὐτὸν ἐπὸ ο᾽ 

σὸν) πατέρα ἱκετεύσαντα, οὔτε τὸν ὁ Ὀδυσσεύς. ὥστε πλείω ὠφειλεν εἰ» 
Ὀδυσσέα τὴν ἱκεσίαν δεξάμενον; Ὁ. ἢ χαρίζεσθαι ὅτι πολλὰ ἔχων νῦν ἀδὴ 
Ἱκέτας ἐνταῦθα τοὺς προσδεχομένους τρια ἐσθίει. . Μενοεικέω] Τὴν πὶ 
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λ᾽ Ὀδυσεὺς κατέρυκε, καὶ ἔσχεθεν, ἱ ἱεμένους περ. 439 
γῦν οἶκον ἄτιμον ἔδεις, μνάῳ δὲ γυναίκω, 

δά τ᾽ ἀποκτείνεις, ἐμὲ δὲ μεγώλως ἀκαχίζεις" 
λά σε παύσασθαι κέλομωι, καὶ ἀνωγέμεν ἄλλους. 
Τὴν δ᾽ αὖτ᾽ Εὐρύμαχος, Πολύβου παῖς, ἀντίον ηὔδα" 

ρή Ἰκαρίοιο, περίφρον Πηνελόπειω, 435 

σεί, μή τοι ταῦτα μετὰ φρεσὶ σήσι μελόντων" 

ἔσθ᾽ οὗτος ἀνὴρ, οὐδ᾽ ἔσσετωι, οὐδὲ γένηται, 

(εν , Τηλεμάχῳ σῷ υἱέϊ χέιρως ἐποίσει, 

ντός γ᾽ ἐμέθεν καὶ ἐπὶ χθονὶ δερκομένοιο. 

γὰρ ἐξερέω, καὶ μὴν τετελεσμένον ἔστωι, 440 

ά οἱ αἱμώ κελαινὸν ἐρωήσει περὶ δουρὶ 

τέρῳ" ἐπειὴ καὶ ἐμὲ πτολίπορθος Ὀδυσσεὺς 

ἱλώκι γούνωσιν οἷσιν  ἐφεσσάμενος κρέως ὀπτὸν 

γείρεσσιν ἔθηκεν, ἐ ἐπέσχε τε οἶνον ἐρυθρόν. 

μοι Τηλέμωχος πάντων πολὺ φίλτατός ἐστιν 445 

ρῶν" οὐδέ τί μιν θάνατον τρομέεσθωι ἄνωγω, 
γε μνηστήρων᾽ θεόθεν δ᾽ οὐκ ἐστ᾽ ὠλέασθαι. 
Ὡς φάτο θαρσύνων᾽ τῷ δ᾽ ἡ ἥρτυεν αὐτὸς ὄλεθρον. 

ἐν ἄρ εἰσανωβασ᾽ ὑπερώϊα σιγωλόεντα 
εἶεν ἔπειτ᾽ Ὀδυσηω, φίλον πόσιν, ὄφρα οἱ ὕπνον 45ο 

ἐπὶ βλεφάροισι βάλε γλαυκῶπις ᾿Αβθήνη. 
ἐρίος δ᾽ Ὀδυσηὶ καὶ υἱέϊ δῖος ὑφορβὸς 

θεν" οἱ δ᾽ ἄρα δόρπον ἐπιστωδὸν ὡπλίζοντο, 

30. βιεμένους. 431. βοῖκον. 432. ἐμὲ δὲ] ἐμέ τε Η. 433. παύ- 

γα. παύεσθαι ἃ τη. ΡΓ.» σ᾿ ἰηδογίαι ἃ γϑοθητου! Η. ΡῬΡΟΗΒ. 434. Πο- 

υ παῖς) πεπνυμένος Ν. 436. μελόντων] μελέσθων ἴῃ πιᾶγρ;. Η..,, 5ῖνε 
ἰβοῖ. βῖνα ἰηΐθυρυ. 864 ρυιι5 Ρυῖο. ΡΟΙ5. 440. ἐκξβερέω. 

. ῥοι. 443. [Γοῖσιν. 444. ἐπέσχε τε] ἐπέσχετο ΄. 10. βοῖνον. 

. βοι. 451. βηδύν. 452. βεσπέριος. δῖος. 4.53. ὡπλίζοντο 584 ὁ 

ἘΦ ῊΗ. ᾿ 

γῶν τῷ μένει καὶ τῷ θυμῷ ἐκείνου. ἩΙ]. 441: Αἶψά κεν τοχί. Γρ. αἶψά 

431. ἤΛτιμον} ᾿Ατίμως. νυΐρ:. οἷ, Ψιηά. 133. 440. Σιγαλόεντα] 

ὶ τοῦ ἀτίμων (δ0Υ. τως). Ω. ᾿Ατι- Ποικίλως κατεσκευασμένα. Ὁ. νυ ΐς. 

τὸν. ἔδεις δὲ προῖκα, μὴ καταβάλ- 453. Ἔπισταδόν) ᾿Επιστημόνως. νὼ. 

τὴν τιμὴν τῶν ἐσθιομένων. Β. ᾿Επισταμένως. . Μ]ά, δα ν, 54: 

.« Πολύβου παῖς} Γρ. πεπνυμένος. “Ὡπλίζοντο. ϑοιοὶ. οὕτως διὰ τοῦ ο. 

 χ", 
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σὺν ἱερεύσαντες ἐνιωύσιον" αὐτὰρ ᾿Αθήνη Ἶ 
ἄγχι παριστωμένη Λαερτιώδην Ὀδυσήα, 455. 
ῥάβδῳ πεπληγυΐα, πάλιν ποίησε γέροντα" β 
λυγρὰ δὲ  ἑἵμιατα ἔσσε περὶ χροΐ" μή ἑ συβώτης 
γνοίη ἐσάντα, ἰδὼν, καὶ ἐχέφρονι Πηνελοπείῃ 

ἔλθοι ἀπαγγέλλων, μηδὲ φρεσὶν εἰρύσσαιτο. 

Τὸν καὶ Τηλέμαχος πρότερος πρὸς μῦθον ἔ εείσ εν" 46- 

ἥλθες, δὲ Εὔμαιε" τί δὴ κλέος ἔστ᾽ ἀνὰ ἄστυ ; 
“3 εὖ» 

1 ἤδη μνηστῆρες ἀγήνορες ὦ ἔνδον ἔωσιν 

εκ λόχου ; ἢ ἔτι μ' αὐτ᾽ εἰρύαται οἴκαδ᾽ ἰόντω ; 

Τὸν δ᾽ “ἀπαμειβόμενος προσέφης, Εὔμαιε ΒΡΌΝΝ 
οὐκ ἔμελέν μοι ταῦτω μεταλλήσωι καὶ ἔρεσθαι, 46 

ἄστυ καταβλώσκοντα" τάχιστά με θυμὸς ἄνωγεν 
ἀγγελίην εἰπόντω πάλιν δεῦρ᾽ ἀπονέεσθαι" 

ὡμήρησε δέ μοι παρ ἑταίρων ἄγγελος ὠκὺς, 
κήρυξ, ὃ ὃς δὴ πρῶτος ἔπος σῇ μητρὶ ἔειπεν. Ὶ 

ὥλλο δέ τοι τόδε οἴδο, Τὸ γὰρ ἴδον ὀφθαλμοῖσιν" 47. 

ἤδη ὑ ὑπὲρ πόλιος, ὅθι ἡ Ερμαῖος λόφος ἐστὶν, ἐς 

455. Λαβερτιάδην. 457. βείματα ξέσσε. ξε. 458. ξιδών. 466ο. ἔξειπε 
4ὅτ. δ δὴ, ΕΟ Υ͂. 10, δ. βάστυ. 463. Ροίκαδ᾽. 466. ἄνωγεν 

ἀνώγει ὟΥ. 10. ξάστυ. 467. βειπόντα. 469. πρῶτα κα ἔειπε 
470. τόδε] τόγε Η. Ν. ὙΥ. 10. ξοῖδα. Εἴδον. 471. ὅθι] ὅθ 

Ηδῇ]. 457. Λυγρά)] Εὐτελῆ. λαμ- μαῖος λόφος] Ὃ σωρὸς τῶν λίθων ἐν τὰ 
πρά. υ]ρ. 466. Βλώσκοντα] ᾿Ανύ- ὃδοῖς ἑρμιαῖον ὀνομάζεται. ἢ πάθος ἰώμ, 
οντα ἢ κατελθόντα᾽ ἢ πορευόμενον. νος βωμὸς ἢ λόφος ἑρμαίου. ἢ ὡς ἐππ τ 
Ψυ]ρ. Κατ αβλώσκοντα] Μολίσκοντα, γος λόφου Ἑρμοῦ ἱδρυμένου. Ψυὶρ. 

φοιτῶντα, κατελθόντα, ἢ πορευόμενον. μῆς πρῶτος κάθηρε τὰς ὁδούς. καὶ Η 

Β. Ω. Ανωγεν] Γρ. ἀνώγει. Ηα]]. κάθῃρε, λίθον ἀπέθετο ἔξω τῆς δδοῦ, 
4068. 'Ομήρησε] Ὁμοῦ συνέβαλε, συν- σημεῖον ἦν. Ἔρμαϊις οὖν λόφος ἀντὶ τ 

έτυχεν ᾿.  α]ρ. ᾿Ὡμήρησε δέ μοι] Συν- σημεῖον τῆς ὁδοῦ. τὰ γὰρ σημεῖα τ 
ἔτυχεν. ἐκ μεταφορᾶς τῶν ὁμοῦ ἐρεσ- ἑρμείων μειλίων ὃ ἑρμαίους λόφους καλὸ Σ 

σόντων, ἢ ἀπὸ τοῦ ἅμα ἀρηρέναι. τινὲς σιν. Β. Ο, Ἑρμῆς κατὰ Διὸς κέλε!; 
δὲ, παρῆχθαι, ὡς οἶνος οἰνηρὸς, οἴσυπος ο'- σιν ἀνελὼν λργον τὸν τῆς ̓Ιοῦς φύχαι ̓ , 
συπηρός. οἴσυπος δέ ἐστιν οἷος ῥύπος. Β. ἤχθη ὑπὸ δίκην, ἡ Ἥρας αὐτὸν καὶ τῶν 

Ω. 471. Ὑπὲρ πόληος (56 6(. 4η1.}}] λων ἀγαγόντων θεῶν εἰς κρίσιν ὅτι πρῶτ 
᾿Αντὶ τοῦ ἔξω τῆς πόλεως. α]ρ. Ἕρ- ἐπεβεβλήκει δαιμόνων θνητῶν ΜΆ 

; 

᾿ Ἐπὶ. Μ. ᾿Ὡ μήρησε ὠκὺς» Οδυσσείας πν ἀνεὶ σοῦ συνέτυχιεν, ἀπὸ μεταφορά «ἢ ἃ 

ὁμοῦ ἐρεσσόντων. Πίος δὲ ἔ εν Ὑπομνήματι τῆς Ζ7) ἀντὶ χοῦ συνήντησεν. ΒΤ Ἴ, " [ 

" ΒΟΥ θοηππὶ νἱάθαιγ σῶν ῥωμαίων μιλίων. ἘλιδίΔ}. ἄλλοι δὲ νοοῦσιν᾽ ἡ ἡμαῖδι κοι 

Χο όφους σημεῖα ὁδῶν κατὰ ποσήν τινα διάστασιν , μιλιασμοῦ τυχὸν ἢ σταδιασμοῦ. ΒΌΤΥΜ ΠΙ 
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᾿ Ἂ . » Ν » Δ. "» 

ὦ κιὼν, ὅτε νήω, βοὴν ἰδόμην κατιουσῶν 
.., 4 ΄ Ν » “ὦ 27 ᾽ 2). Ο- 

ς λιμεν ἩΜΕΤρον: ΚΌΛΆΝ δ᾽ ἔσαν ἄνδρες εν ὠυτη" 

βεβρίθει δὲ σάκεσσι ποὶ ἔγχεσιν ἀμφιγύοισι" 

(ωἱ σῴφεως ὠΐσθην τοὺς ἔμμεναι, οὐδέ τι οἶδα. 475 

Ἃς φάτο᾽ μείδησεν δ᾽ ἱερὴ ὶς Τηλεμάχριο, 

ς πατέρ ὀφθαλμόϊσιν ἰδών: ἀλέεινε δ᾽  ὑφορβόν. 

Οἱ δ᾽ ἐπεὶ οὖν πωύσαντο πόνου, τετύκοντό τε δαΐτω, 

ἡωίνυντ᾽ οὐδέ τι θυμὸς ἐδεύετο δωιτὸς εἰσής. 

γὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος εξ ἔρον ἕντο, “480 
δ « "Ὁ ς 

ἢ) τότε κοιμήσαντο, καὶ ὕπνου δῶρον ἕλοντο. 

472. Ριδόμην. 475. βοῖδα. Α , ἫΣ, 477. Ειδών. 470. ἐξί- 
τῆς. , 438ι1. δὴ τότε κοιμήσαντο] κοίτου τε μνήσαντο Η. ὟΥ͂. κοίτου τ᾽ ἐμνή- 
αντο ἡ. ΤιβΟΓΟΠΘΙ κοίτου τ᾽ ἐμνήσαντο οἰϊαί, ΔΡΟΙ]ΙΟΏΒ ν. ΚΚοῖτος. ΡΥ 
ΤΤΌΓΘΠῚ ἸΡΊΓα γοίογι Ὑ Π]οἰβοηιβ δα η. 158. ΡΟΙΒ, 

τὸν ΓΑργον καὶ ἀνῃρήκει. κρίνοντας δὲ διὰ τὸ τὸν θεὸν εἶναι τοῦτον καθηγεμόνα 
γοὺς θεοὺς εὐλαβεῖσθαι μὲν τὸν Δία καὶ τρόπον (ἐπίτροπον οἴη. 41.) τῶν 
(ἴη5. διὰ) τὸ ὑπόδικον γεγενῆσθαι τὸν ἐκδημούντων (Υ͂ αἱσ. ἐκδικούντων), σω- 
Ἑρμῆν ταῖς ἑαυτοῦ (50Γ. αὐτοῦ) παραγ- ρθὺς ποιεῖν λίθων καὶ διάγοντας προβάλ- 
γελίαις. ἅμα δὲ ἀφωσιωμένους τὸ ἄγος, λειν λίθους, καὶ τούτους καλεῖν ἑρμαίους 

«αἱ τῆς ἀνδροφονίας ἀπολύοντας αἷς εἷἶ- λόφους. ἔστι δὲ λόφος πᾶν τὸ εἰς ὕψος 

γὴν ὀργὴν (807, ὀργαῖς) προσβαλεῖν αὐ- μετέωρον. ἡ ἱστορία παρ᾿ ᾿Αντικλείδη '. 
τῷ τὰς ψήφους. καὶ οὕτως ἐπισωρευθῆ- Ο. Ψυϊν. 478. Πόνου] Τοῦ περὶ τὸ 
ναι πρὸς τοῖς ποσὶ τοῦ Ἕρμοῦ ψήφων δεῖπνον. υὶρ. 481. Κοίτου τε μνή- 
πλῆθος. ὅθεν καὶ τοὺς ἀνθρώπους ἄχρι σαντο ἴοχί. Γρ. δὴ τότε κοιμήσαντο. 

τοῦ γῦν εἰς τιμὴν Ἑρμοῦ κατὰ τὰς ὁδοὺς, ῬΑ]. Η 81]. 

Ἵ]ὴ 6788 ̓ Εξηγητικῷ, βῖνα νοσυπὶ ἀἸο]οππα α 16 ΓΘΟΟΠ αἰζδο ΟΥἸ σΊ ἢἷ8 ΘΧρΡ] ]οδομο, Ν],. 
ψΌ 8. ἴϊ. Βομυνοῖ ρα, ἴῃ 1πᾷ, Αποῦ. δα Αἰμβοπθιαι. ΒΌΤΤΜ. 



ΤῊΣ 

ΟΜΗΡΟΥ͂ ΟΔΥΣΣΗΕΊΙΑΣ Ῥ, 

. - ΄ Ἃ , 

Ρῶ, βάλες, αἰπόλε τε, μνηστήρ τε,) κύων ὃν ἀνέγνω. 

ΗΜμοσΣ δ᾽ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος ἠὼς, 

δὴ τότ ἐπειθ᾽ ὑπὸ ποσσὶν ἐδήσωτο κωλὼ πέδιλα 

Τηλέμαχος, φίλος υἱὸς Ὀδυσσηος θείοιο" 

είλετο δ᾽ ̓ὥλκιμον ἔγχος, ὅ οἱ παλάμηφιν ἀρήρει, 

ἄστυδε ἱ ἱέμενος, καὶ εὸν προσέειπε συβώτην᾽ : 

Αττ᾽, ἤτοι μὲν ἐγὼν εἶμ᾽ ἐς πόλιν, ὄφρα με μήτηρ 

ὄψεται" οὐ γάρ μὲν πρόσθεν παύσεσθαι ὀΐω 

κλαυθμοῦ τε στυγεροῖο, γόοιό τε δακρυόεντος, 

πρίν γ᾽ αὐτόν μ' ἐσίδητωι" ὠτάρ σοί γ᾽ ὧδ᾽ ἐπιτέλλω" 

Μπ Ἱ  ρύΡοι: 
ἴδηται, ἃ τηδη. μ΄. Η. . ὙΥ. 

. ᾿ 

Ὑπόθεσις. Ἑἰς τὴν πόλιν ἐλθὼν Τη- 
. »"» -Ὁ , 

λέμαχος διηγεῖται τῇ μητρὶ Πηνελόπῃ 

τῆς ἀποδημίας τὰ κεφάλαια. ὕστερον 
δὲ ᾿Οδυσσεὺς ἀχθεὶς ὑπὸ τοῦ Ἑὐμαίου εἰς 
Ἰθάκην ἀπὸ τῶν ἀγρῶν εἰς τὸ συμπόσιον 
τῶν μνηστήρων εἰσέρχεται. ὃ δὲ ποιητὴς 
ΕῚ έ -" ε ’ὔ » ΄. ᾿ 

ἀπαγγέλλει πῶς ὃ κύων ἀναγνωρίζει τὸν 

δεσπότην, καὶ Εὔμαιος εἰς τοὺς ἀγροὺς 

ὑποστρέφει, ᾽Οδυσσεὺς δὲ ἐν αὐτοῖς ([. 

ἐν ἄστει) μένει. Ῥαᾳὶ. νυ]ρ. ᾿Οδυσ- 
,ὔ ΕΣ ΕἸ , ,ὔ ᾿ ἊΝ ᾿ 

σέως ἄφιξις εἰς τὴν πόλιν. τὰ ὃε κατὰ 

μέρος ἐστὶ τοιαῦτα. Ἑυὐμαίῳ προστάσ- 
᾽ὔ σ΄ » ε - 5 ,ὔ σει Τηλέμαχος ἵνα μεθ᾽ ἑαυτοῦ ἀγάγῃ 

“ » 7 » Ν ͵ » ͵ τὸν ᾿Οδυσσέα εἰς τὴν πόλιν. ἐκείνου 
“- “ , 

τοῦτο ποιοῦντος Μελάνθιος ὁ αἰπόλος συν- 
᾿ » “ὦ ᾿ Ν εῶλ ε ᾿ τυχὼν αὐτῷ κατὰ τὴν δδὲν ὑβρίζει τὸν 

» ’, ,7ὔ ε Ἁ 5 "- Ε 

Οδυσσέα λακτίσας. ὃ δὲ ὀλιγωρῶς ἡν- 

5. ξάστυδε βιέμενος. ἑβὸν προσέειπε. 

10. με Είδηται. 
9. μ᾽ ἐσίδηται] με 

εγκε τὴν ὕβριν. ἐπεὶ δὲ εἰς τὰ βασίλεια. 
κατήντησε καὶ ὡς ξένος θεωρεῖται. συν- 

εὐωχούμενος δὲ Τηλέμαχος αὐτῷ παρέσχε, Ἴ 
τὰ χρήσιμα. προστάξαντος δὲ τοῦ λοιτ 

ποῦ προσήτει. καὶ ὑβρίζεται ὑπὸ ᾿Αντι- , 
νόου. μαθοῦσα δὲ ἣ Πηνελόπη τὴν ὕβριν 
μεταπέμπεται αὐτόν. ὃ δὲ οὐ παραγί- 
νγετᾶι κατὰ τὸ αὐτὸ, ὑπέσχετο ὲ 
τοῦτο ποιῆσαι νύκτωρ ἐπειγομένης. κα 
Εὔμαιος εἰς τοὺς ἀγροὺς πορεύεται. 

καὶ ἐν τούτοις λήγει ἡ ῥαψῳδία. ω. 
4. Ἑΐλετο δ᾽ ἄλκιμον ἔγχος] ΜΩ͂Ν 
τοῦτο ὠνόμασε, τὸ δὲ ξίφος σεσι 
πηκέν, ἐπειδὴ τὸ ξιφηφορεῖν ἀεί τε 
ἦν καὶ σύνηθες. ὡς τὸ πρὸ τῆς τρο- 

φῆς μὲν ἀεὶ τὰς χεῖρας ἀπονίπτεσθαι. 

δηλοῖ, τὸ δὲ μετὰ τὴν τροφὴν, 



“5. ΧΥῚΙ. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Ρ. το----20ο. 8.3, 

ν , ξεῖνον δύστηνον ἄ ἄγ᾽ ἐς πόλιν, ὄφρ᾽ ἂν ἐκεῖθι Ιο 

τώ πτωχεύῃ" δώσει δέ οἱ . ὃς κ' ἡβώλοι, 

ύρνον καὶ κοτύλην' ἐμὲ δ᾽ οὔπως ἐστὶν ὥπαντως 
νβρώπους ἀνέχεσθαι, ἔ ἔχοντά ͵ε ἄλγεα θυμῷ. 

ξέϊνος δ᾽ εἴπερ μάλα μίει, ἄλγιον αὐτῷ 

γσεται" ἤ γὰρ ἐμοὶ φίλ᾽ ἀληθέα μυθήσασθαι. Ἢν 

Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς" 
φίλος, οὐδὲ τοι αὐτὸς ἐρύκεσθαι μενεωίνω" 

τώχῴῷ βελτιόν ε ἐστι κωτῶὼ πτόλιν, Ἴε κατ᾽ ἀγροὺς, 

αἰτα πτωχεύειν' δώσει δέ μι; ὅς κ᾽ εθέλησιν. 

γὰρ ἐπὶ σταθμοῖσι μένειν ἔτι τηλίκος εἰμὶ, 20 

ὃν ἐπιτειλαμένῳ σημάντορι πάντω πιθέσθαι" 

λλ᾽ ἔρχευ" ἐμὲ δ᾽ ἄξει ὠνὴρ ὅδε, ὃ ον σὺ κελεύεις, 

ὑτίκ᾽, ἐπεί κε πυρὸς θερέω, ἀλέη τε γένηται" 

ἱνῶς γὰρ τάδε εἴμιωτ᾽ ἔχω κακά" μή με δωμάσση 

τίβη ὑ ὑπηοίη" ἕκαθεν δέ τοι ἄστυ φάτ' εἰνω!. 25 

Ἃς Φάτο' Τηλέμαχος δὲ διὰ σταθμοῖο βεβήκει, 

ραιπνὼ ποσὶ προβιβάς" κακὰ δὲ μνηστῆρσι φύτευεν. 

ὑτὰρ ἐπεί "ἢ ἵκανε δόμους εὖ εὖ ναιετάοντας, 

γχος μέν ̓  ἔστησε φέρων πρὸς κίονω μωκρὴν, 

ὑτὸς δ᾽ εἴσω ἶεν, καὶ ὑπέρβη λάϊναν οὐδόν. 30 

1ο. ἐκεῖθι} ἐκεῖθεν ἡ. τι1.ο το Η. [δ. οι. 177. οὐδέ τοι αὐτὸς] οὐδ᾽ 
ὑτὸς τοι ΝΛ. 18. βέλτιόν] βέλτερόν Η. Ν. ὙΥ. 22. ὃν] τὸν Η, ὙΥ, 
4. ξείματ᾽. 25. στίβη ὑπηοίη] στείβη ὑ ὑπ᾿ ἡἠο Ν. 10. τοι] τε  ῊἩ  . 
), ξέκαθεν δέ τε Γάστυ. 20. ἔγχος μὲν στῆσε πρὸς κίονα μακρὸν ἐρείσας ὟΥ. 

κόλουθον, ἡμῖν σιωπῇ κατέλιπεν ὑπο- γήν. αἱ]σ. Ἐλέη ἰοχί, 80}10]. ἡ θερ- 
εἶν. Ὁ. το. Τὸν ξεῖνον δύστηνον] μότης τοῦ ἡλίου. Ῥα]. 25. Στίβη ὑπ᾽ 
ἱρὸς τὴν τοῦ ἄρθρου μετάθεσιν. ὅμοιόν ἠοίη (8]5 64, Δηηϊ.}}] Ὃ παγετὸς ὁ ὁρ- 
ττὶ τῷ, Οὔτε τὰ τεύχεα καλά (1]. φ΄.-. θρινός. Ψυϊρ. ὝὙπηοί)] Ἢ κυκλικὴ 
17.) Ω. 20. Τηλίκος] Τῆς δεούσης Ὁ (νά. δ π΄, 195.), ἐπηοίη. ΗαΙ]. 
λικίας. α]ρο. 21. Σημάντορι)] Τῷ 426. Διὰ σταθμοῖο] Γρ. διὲκ μεγάροιο. 
τωσοῦν ἐπιτάσσοντι. καὶ ἐν τῷ, Σημάν- ΗδΔ1]. 20. Ἔγχος μέν ῥ᾽ ἔστησε φέ- 
ὑρὸς οὐ παρεόντος (1]. ο΄. 325.), νο- ρὼν πρὸς κίονα μακρήν)] Γρ. ἔγχος μὲν 
ἕως. Β. Ω. 23. ᾿Αλέη] Θερμασία, στῆσεν πρὸς κίονα μακρὸν ἐρείσας. Ἠ 41]. 
υρίως ἡ τοῦ ἡλίυυ. Ὁ. ἫἩ θερμασία 530. Αὐτὸς δ᾽ εἴσω ἴεν] ᾿Ενήλλακται ἣ 
ῦ ἡλίου. σημαίνει δὲ καὶ τὴν ἀποφυ- τάξις. τὸ γὰρ ἑξῆς, αὐτὸς δ᾽ ὑπέρβη 

“Τα ΜρΙΙοΙ. ἱπορίο Ἰδ μη πιὰ νουβ. Ρυδθο. Σοΐγ᾽ ᾧ ᾧδ᾽ ἐσιτέλλω ργϑδῆχιπ). ΒΌΤΊΤΜ. 
ὑΜοι. (Ἀβδυ θΟ 5 σοΥροθαΐ τῆσδε οὔσης, 51η6 σδιιδἃ, οἵ ἰοχίαβ βίγιοίαγα ΓΟραρ- 

ἃῖο, ΒΌΤΤΥΤΜ. 



1 

Τὸν δὲ πολὺ πρώτη εἶδὲ τροφὸς Εὐρύκλειω, 

κώεω καστορνυσῶ θρόνοις ἔ ἔνι δωιδωλέοισι" 

δακρύσασω δ᾽ ἔπειτ᾽ ἰθὺς κίεν" ἀμφὶ δ᾽ 

δμωαὶ Ὀδυσσῆος τωλασίφρονος ἠγερέθοντο, 

καὶ κύνεον , ἀγαπαζόμεναι κεφωλήν τε καὶ μους. 
Ἡ δ᾽ ἴεν ἐκ θαλάμοιο περίφρων Πηνελόπεια; 

᾿Αρτέμιδι ἰκέλη, ἠδὲ χρυσή ᾿Αφροδιτη" 

ἀμφὶ δὲ παιδὶ φίλῳ βάλε πήχεε δακρύσασα: 

κύσσε δέ μιν κεφαλήν τε καὶ ἄμφω φάεω καλὰ, 

καί ῥ᾽ ὀλοφυρομένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 

Ἦλθες, Τηλέμαχε, γλυκερὸν φάος" οὔ σ᾽ ἔτ᾽ ἔγωγε 
ὄψεσθαι ἐφάμην, ἐπεὶ ὥχεο γηΐ Πύλονδε 

λάθρη, ε ἐμεῦ ἀέκητι, φίλου μετὰ πατρὸς ἀκουήν. 

ὠλλ᾽ ὄγε ΜαΙ κατάλεξον, ὅπως ἡντησας ὀπωπῆς. 

Τὴν δ᾽ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ὠντίον ηὔδω" 

μῆτερ ἐμὴ, μή μοι γόον ὄρνυθι, μηδέ μοι ἥτορ. 

ἐν στήθεσσιν ὁ θρινε, φυγόντι περ αἰπὺν ὄλεθρον" 

ὠλλ᾽ ὑδρηναμένη, καθαρὰ χροὶ εἰμαθ ἑλοῦσω, 

εἰς ὑπερῳ᾽ ἀνωβάσω, σὺν ἀμφιπόλοισι γυναιξὶν, 
εὔχεο πᾶσι θεσισι τεληέσσως ἑκατόμβας 
ῥέξειν, αἴ κε “ποθ, Ζεὺς ἄντιτα ἔργα τελέσση. 

αὐτὰρ ἐγὼν ὠγορήνδε ὀρϑν, ὄφρω κωλέσσω 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Ρ. 31--ς52.Ψ 1,18. 

ὃ" 5 

ῶρ ἄλλαι 

41. βεῖδε. 47. ἠδὲ] ἠὲ ἢ 10. χρυσῇ] χρυσέῃ ὟὟΥ. 10. ξικέλη. 
20. κύσσε] κῦσσε Ἡ. 4ο. ἐν 43. λάθρη] λάθρῃ . 10. ἀξέ- 
κητ. 48. ξείμαθ᾽, 49. ογηϊτς Η. ΤΠ]Πο]η15 Ἰηο] ας ἡ, ςι. βέργα. 

λαϊνὸν οὐδὸν καὶ εἴσω ἴεν. Ψυϊρ. 32. 
Κώεα καστόρνυσα] Καταστρώννυσα. οὐκ 
οἴμιαωι τοῖς τῶν μνηστήρων θρόνοις Ευρύ- 
κλεια, ἀλλ᾽ ἐνδοτέρω μετὰ τὸν ἀνδρῶνα. 

Ω. 235. Καὶ κύνεον] Ὡς ἄν δούλους 
({, δοῦλαι!) τοὺς ὦμους" ἡ δὲ Πηνελόπη 
κεφαλήν τε καὶ ἄμφω φάεα καλά. τὸ 
γὰρ στόμα οὔτε δοῦλοι οὔτε ἐλεύθεροι 
ἐφίλουν. ὦ. 43. Λάθρη ἐμεῦ ἀέκητι] 

ὁ Ἐπ σϑηλΐηδ ρ΄δπο ᾿ἶο οἵ δᾶ ν. 529. ἃ ᾿ῃ ΠΟΥ 1116 ΘΧΘΙΏΡ]ἃ ΒρΡΠ Δ] Πγδίμτη Ραμ ἀϊϑ- 
ΒΙΤΩΟΓΠ}», 4185 (ἈΠΊΘΏ ΟΠ) ραν 85] γρ. ἴῃ 8114 οἰϊδηὶ Δροσγάρῃα ἀουϊναΐα «βυπί 

ΒΌΤΤΜ. 
ΒυΤΊ Μ. 

ἃ Εχ Ηδι]. βου νῦν δὲ-ττο, 

52. ἀγορήνδε ἐλεύσομαι ἀγορὴν ἐσελεύσομαι ἃ τὴ. ΡΥ. δ᾽ Οχ διῃβηά. δαάϊζαμ π΄ 
γροθηβ. Η. ΡΟΗΒ. ἀγορήνδ᾽ ἐσελεύσομαι Μ΄. ἀγορὴν ἐσελεύσομαι ὙὟΥ. εὙ} 

Ποιότητος ἐπίῤῥημα. ποιότης δέ ἐστιν ἡ 
τὸ ποιὸν σχῆμα τοῦ σώματος ἢ τῆς ψι 
χῆς δηλοῦσα. Β. Ὁ, πο. Τεληέσσας 
ἑκατόμβας) Τρ. Τηλέμαχ᾽ ἑκατόμβας. 
Ηδ1]. 51. ᾿Αντίτιτα] ᾿Αντέπέειτα 
501. Αντιτα] ᾿Αντίτιτα----. ἔστι δὲ ᾿ 

συγκοπή. ὦ. Αντιτα] ᾿Αντιτιμώρητε 1} 
νας. 5.4, ̓ Αγορήνδε ἐλεύσομαι] Νῦν. 
τὸν τόπον ἐκάλεσεν ἀγοράν. Ω. ΗδΠ 



Β. ΧΥΠΙΙ. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Ρ. ς3---οῦ. 113 

γον, ὅτις μοι κεῖθεν ἅ ὡμ ἔσπετο δεῦρο κιόντι. 

μὲν ἐγὼ προὔπεμψψα σὺν ἀντιβέοις ὁ ἑτάροισι" 

ίρωιον δέ μιν ἠνώγεα προτὶ οἶκον ὄϑγοντῶ 55 

ὑκέως φιλέειν καὶ τιέμεν, εἰσόκεν ἔλθω. 

Ἃς ἄρ᾽ ἐφώνησεν" τῇ δ᾽ ἄπτερος ἔπλετο μῦθος. 

Ὶ ὑδρηναμένη, καθαρὰ χροὶ εἵμαθ ἑλοῦσω, 

ετο πῶσι θεοῖσι τεληέσσας ἑκατόμβας 

εἰν, αἷ κέ “ποθ; Ζεὺς ὥντιτω ἔργα τελέσσῃ. 

Τηλέμαχος δ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτω δ ἐκ μεγάροιο βεβήκει, 
γος ἔχων᾽ μα τῷ γε κύνες πόδας ἀργοὶ ἕποντο. 

πεσίην δ᾽ ἄρα τῷγε χάριν κατέχευεν ᾿Αθήνη" 

δ᾽ ὥρω πάντες λαοὶ ἐπερχόμενον θηεῦντο. 

φὶ δέ μιν μνηστῆρες ἀγήνορες ἠγερέθοντο, ός 

λ ἀγορεύοντες, κακὰ δὲ φρεσὶ βυσσοδόμευον. 
“ὰρ ὃ τῶν μεν ἔπειτω ἀλεύατο στουλὺν ὁμίλον, 

λ᾽, ἵ ἵνω Μέντωρ ἧστο, καὶ ΓΑντιῴος, ἠδ᾽ ᾿Αλιβέρσης, 

"ξ οἱ εξ ἀ ἀρχῆς υρρύχας ἦσαν ἑταῖροι, 

" καθέζετ' ἰών" τοὶ δ᾽ ἐξερέεινον ἑκαστώ. γο 
θ᾽ ε επὶ Πείρωιος δουρικλυτὸς ἐγγύθεν Ἴλθε, 

γον ἄγων ὠγορήνδε διὰ πτόλιν᾽ οὐδ ἄρ ἔτι δὴν 

λέμαχος ξείνοιο ἑ ἑκῶς τράπετ᾽, ἀλλὰ παρέστη. 

καὶ Πείραιος πρότερος πρὸς μῦθον ἔ ξείσ ε᾿ 

όο 

Τηλέμαχ, αἶψ, ὦ ὄτρυνον ἐμοὸν ποτὶ δῶμα γυναίκας, 75 

δ. βοῖκον. 58. Γείμαθ᾽. 6ο. βέργα. 64. λαβοί. 6ο. βῥοι. 

βέκαστω, 1. ἐξερέεινον ἅπαντα. 71. τοῖς δ᾽ ἐπὶ] τοῖσι δὲ Η. ΝΟΥ. 
ἐγγύθεν] ἀντίον Ν. 73. δεκάς. 74. ἔξειπε. 

στοφάνης, ἐλεύσομαι. Η1}}]. ς5. 
ὑγεα) Γρ. ἤνωγον. Η 41]. 57."Απ- 
ς μῦθος] Ἤτοι ἰσόπτερος, ταχύς. 
8. Ταχὺς πρὸς τὸ πεισθῆναι καὶ 

"πὰ νυ]ραΐα δα. δηΐ. δαὶ παηο ἴθχίιιϑ 
Ραιΐθπὶ δ. δαθρηΐ : ΤΡΑΠΕΤΟ. 
ἐτράπη. ΣΠΈΡΧΩ. σημαίνει τὸ κατ- 

ρος. Β. Ἢ οὐκ ἀπέπτη ὁ λόγος, 

᾿ ἐπέμεινε μὴ ἔχων πτερόν. λέγει, δὲ 
ταχέως προσήκοιτο τὸν λόγον, ταχέως 
σεν. ὦ,  ].. (Οοηΐ. Βατη. αὶ 
[5,, φἀάϊι : Ἡρωδιανὸς δὲ, ἕτοιμος, 

“Ἢ πάγιος καὶ ἀμετακίνητος, ἐκ 

ἃ στερητικοῦ μορίου. ἢ μᾶλλον σύν- 

)ςς καὶ ταχὺς, ἐκ τοῦ ἐπιτατικοῦ. 13. 
οι, ἔμμονος. Η 41]. γ3--εϑι, δοῃο- 

ΨΌΙ,. 11. 

επείγομαι (ϑ0Υ. κατεπείγω καὶ) σπεύ- 
δὼ καὶ συστρέφω. ἴσως ἀπὸ τοῦ περιέ- 

συμπεριέχω οὖν, καὶ συγκοπῇ 

ἘΠΑΥΡΕΜΕΝ. ἐπεντρυφῆ- 

σαι. ΟΤΡΥ͂ΝΟΝ. ἔπειξον. Ἐπχ ΠΙ5 

ΒΟ ΠΟ πὶ σπέρχω, φαοῃίαι ἴῃ ἰθχίῃ 
ΠΟ Βᾶροὶ ηυὸ τοίθγαϊαγ, ΟἸΪ56- 
τὰηῖ. οἀά. τθο. ϑ8ϑρά δρθοῖαϊ 51Π6 
ἀιθῖο δά 75. 00] ρύο αἶψ ὄτρυνον, 
αὖ οχ ποὺ ἴρεο βοβοῖίο ρὰϊεῖ, 

Ω 

χεσθαι. 
σπέρχω. 
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ὥς τοι δῶρ ἀποπέμψω, ὥ τοι Μενέλωος ἔδωκε. ' 

Τὸν δ᾽ αὖ Τηλέμωχος πεπνυμένος ἀντίον ηὐϑεω" 
Πείρα, οὐ γάρ τ᾽ ἴδμεν, ὅπως ἔσται τάδε ἔ εργῶ" Ι 

εἴ κεν ἐμὲ μνηστῆρες ἀγήνορες, ἐν μεγάροισι ᾽ 

λάβρη κτείναντες πατρώϊω πάντω δάσονται, ϑι. 

αὐτὸν ἔχοντά σε βούλομ᾽ ἐπαυρέμεν; ἥ τινώ τῶνδε" Ι 
εἰ δέ κ᾿ ἐγὼ τούτοισι φόνον καὶ κήρω φυτεύσω, Ι 
δὴ τότε μὸι χωίροντι φέρειν πρὸς ϑώματω χαίρων. 

Ὡς εἰπῶν, ξεῖνον τωλωπείριον γεν ἐς οἶκον. 

αὐτὰρ ἐπεί ῥ᾽ ἵκοντο δόμους. εὖ ναιετάοντας, 
χλαίνας μὲν κατέθεντο κωτὰ κλισμούς τε θρόνους τε 

ἐς δ᾽ ἀσαμίνθους βάντες εὐξέστας λούσαντο. 

τοὺς δ᾽ ἐπεὶ οὖν δμωαὶ λοῦσων, καὶ χρῖσαν ἐλαίῳ, 
ἀμφὶ δ᾽ ἄρω χλαίνως οὔλας βάλον, ἠδὲ χιτῶνως" 
ἔκ ῥ᾽ ἀσαμίνθου βάντες επὶ κλισμοῖσι κάθιζον. 
χέρνιβα δ᾽ ἀμφίπολος προχόῳ ἐπέχευε φέρουσα 
καλή, χρυσείῃ, ὑπὲρ ἀργυρέοιο, λέβητος, 

νίψασθαι: παρὼ δὲ ξεστὴν ἐτάνυσσε τράπεζαν" 
σῖτον δ᾽ αἰδοίη ταμίη παρέθηκε φέρουσα, 

εἴδατα πόλλ᾽ ἐπιβέσω, χαριζομένη παρεόντων. 
μήτηρ δ᾽ ἀντίον ζ παρὰ σταθμὸν μεγάροιο, 
κλισμῷ κεκλιμένη, λέπτ᾽ ἡἠλάκατω στρωφώσα. 

οἱ δ᾽ ἐπ᾿ ὀνείαθ᾽ ἑτόϊμω προκείμενω χειρως ἴωλλον. 

αὐτῶρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο, 
τοῖσι δ᾽ μύθων ἡ ἥρχε περίφρων Πηνελόπεια" 

Τηλέμαχ, ἥτοι ἐγὼν ὑπερώϊον εἰσαναβᾶσα 
λέξομαι εἰς εὐνὴν, ἥ μοι στονόεσσω τέτυκται, Ι 
αἰεὶ δάκ υσ᾽ ἐμοῖσι πεφυρμένη, ἐξ οὗ Ὀδυσσεὺς 

ᾧχεθ' ἅμ᾽ ᾿Ατρείδησιν ἐ ες ἼΛιον" οὐδέ μοι ἔτλης, ᾿] 

πρὶν ἐλθεῖν μνήστηρως ὠγήνορως εἰς τόδε δώμω, β 

γ6. Μενέλαξος. 578. γὰρ ξίδμεν. βέργα. 80. δάσονται] δώσωνται Ἡ. Κ΄. 
84. βειπών. εἴσαγε ῥοῖκον. 8). ἐς δ ἔς ΚΝ. 10. ἐὐξέστας λούσαντ 

ἐπὶ κλισμοῖσι κάθιζον. γρ. ἐύξεστὰς λούσαντο Η. 93. παρὰ δὲ] "ἢ 
(519) Η. 104. ᾿Ατρεξίδησ᾽ εἰς Εἴλιον. ἕ Ἶ 

ΔΏΠΠιἃ Ιθοῖῖο ἔμ οὔϊαιη αἶψα μενόντων καὶ ταχέως μὴ ση ἢ, 

σπέρξον. ο5. Παρεόντων] Τῶν παρα- Ψι]σ. 07. Κλισμῷ κεκλιμένη], ΠΥ, 



-. ΧΥΙῚ. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Ρ. τοῦ---τῖ 30. 11 

τον σοὺ πατρὸς σάφα εἰπέμεν, εἴ που ἄκουσας. 

Τὴν δ᾽ αὐ Τηλέμωχιος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδω" 

γὰρ ἐγώ τοί, μῆτερ, ἀληθείην κατωλέξω" 

ὀμεθ' ἔς τε Πύλον, καὶ Νέστορω, ποιμένω λαῶν 

ἄμενος, δέ μ ἐκεῖνος ἐν ὑψηλόῖσι δόμοισιν 10 

ὑκέως ἐφίλει, ὡσεί τε πατὴρ ξὸν υἱῶ 

ὄντα χρόνιον νέον “ἄλλοθεν' ὡς ἐμὲ κεῖνος 

ὑκέως ἐκόμιζε σὺν υἱάσι κυδαλίμοισιν. 

ἂρ Ὀδυσσήος τωλωσίφρονος οὔποτ᾽ ἔφασκε, 

ὕ, οὐδὲ θανόντος, ἐπιχθονίων τευ ἀκουσαι" δ 1: 

λά μ᾽ ἐς ̓ Ατρείδην δουρικλειτὸν Μενέλωον 

Γοισί προὔπεμ ε καὶ ἅρμασι κολλήτοισιν. 

ἴδον ̓ ᾿ Αργείην “Ἑλένην, ἧς εἐίνεκω πολλὼ 

γεῖοι, Τρώές ῥκχ θεῶν ἰότητι μόγησαν. 

το δ᾽ αὐτίκ᾽ ἔπειτω βοὴν ἀγαθὸς Μενέλωος 110 

ε χρηϊζων ἱ ἱκόμην Λακεδαίμονα, δῖαν" 

ἂρ ἐγὼ τῷ πᾶσαν ὠληθείην κατέλεζξω" 

; τότε δή μ᾽ ἐπέεσσιν ἀμειβόμενος προσέειπεν 

Ὧ πόποι, ἤ μάλα δὴ κρατερόφρονος ἀνδρὸς εἐ εν εὐγή 

λον εὐγηθήναι ἀνάλκιδες αὐτοὶ ἐόντες. 125 

δ᾽ ὁπότ ἐν ξυλόχω ἔλαφος κρωτερόιο λέοντος 
ροὺς κοιμήσασα γεηγενέαις, γωλαθηνοὺς, 

μοὺς ἐξερέησι καὶ ἄγκεα ποιήεντω 

γκομένη, ὁ δ᾽ ἔπειτα εὴν εἰσήλυθεν εὐνὴν, 

φοτέροισι δὲ τοσιν ἀεικέω πότμον ἐφήκεν" 13 

οὔ, βειπέμεν. 100. λαξῶν. Τιο. μ᾽ ἐκεῖνος] με κεῖνος , Τ11. ἑβόν. 
. ἐπιχθονίων) ἐπιχθονίου Ν΄. 116. ᾿Ατρεβίδην. Μενέλαβον. 118. βεῖδον 
ἰργείρην. 110. ᾿Αργεῖδοι. 120. Μενέλαβος. 121. δῖδαν. 123. με ξέ- 
τιν. προσέξειπεν. 127. γεηγενέας] νεηγονέας ΡΥῸ ν. 1]. Η. Ἐδ [6 β6}ῃο]. 
', δὰ 1], λ΄. 115. 411 ΠΊΟΧ ὁ δέ τ᾽ ὦκα, αυιδησιδηι αἰιθίτιπν θεῖ, δα Ἰοοιιηὶ 
666 81) δῇ Οὐ. δ΄. 3 38. Ρουιηθαῦ. ϑοο αϑίθ ἰοοιιβ τη οοαϊοο “ ονν- 
ὯΟ ἴΐα 56 παθοῖ; : ὡς δ᾽ ὁππότ᾽ ἐν ξυλόχωι ἔλαφος κρατεροῖο λέοντος νεβροὺς κοι- 

ἄσα ἕως ἑὴν εἰσήλυθεν εὐνήν. ΡΟΉ 8. 120. βεβήν. 130. ἐφῆκεν] 
εἰ Ἡ, 10. δὲ 121. ἀβεικέα. 

ἀριστερὰ μέρη κεκλιμένη. Β. Ὁ. παῖδα: φαάοιηηιο ᾿δριιηζαγ ἴῃ ΠΊδΓρ,. 
). Γρ. ἐς Πύλον. Η τ]. 111. ἴΙὰ Ψιηάο. 133. ἴῃ Οὐ]ι5. ἰοχία οϑβέ 
ΠἹ, τοχί, νυϊσ. σαμν [ογπια υἷα. υἱόν. 118. Πολλοί ἰοχί. Γρ. πολλά. 
οἱ. Οὕτως ᾿Αρίσταρχος. ὁ δὲ Ζηνό- Μ μη. 133. 110. Μόγησαν] Γρ. δά- 
ᾧ» ἐνδυκέως ἐφίλε; ὡσεί τε πατὴρ ἐὸν μησαν. Η 1]. ΝἸηά. 133. 130. ἘἜφήει, 

ᾳ 2 



110 ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Ρ. 131-145. 118. ΧΥΠῚ 

ὡς Ὀδυσεὺς κείνοισιν ἀεικέω πότμον ἐφήσει. Ἵ 
αἱ γὰρ, Ζεῦ τε πάτερ, καὶ ̓Αθηναίη, καὶ Απολλον, 

τοῖος ξῶν, διός ποτ᾽ εὐκτι μένη ἐνὶ Λέσβῳ ἁ; 

εξ ἔριδος Φιλομηλείδῃ ἐπάλαισεν ἀναστὰς, 

κάδδ᾽ ἔβαλε κρατερῶς, κεχιάροντο δὲ πάντες ᾿Αχωιοί: 

τοῖος ἐὼν ρνμ μὰν; ὁμιλήσειεν Ὀδυσσεύς" Ι 

πάντες κ᾽ ὠκύμοροί τε γενοίατο πικρόγωμοί μ᾽ 

ταῦτω δ᾽, ὦ μ᾿ εἰρωτοὺς καὶ λίσσεωι, οὐκ ἂν ἔγωγε 

ἄλλω παρὶξ εἴποιμι παρακλιδὸν, οὐδ᾽ ἀπατήσω" 

ἀλλὰ τὼ μέν μοι ἔειπε γέρων ἅλιος γημερτῆς, Ἷ4ι 

τῶν οὐδέν τοι ἐγὼ κρύψω ἔ ἔπος, οὐδ᾽ ἐπικεύσω. Ἢ 
φῚ μιν ὅδ᾽ ε εν νήσῳ ἰδέειν κρωτέρ᾽ ἀλγε' ἔχοντω, 51 

νύμφης ἐν μεγάροισι Καλυψυῦς, ἥ ή μιν ἀνάγκη Ὁ) 

ἰσχει" ὁ δ᾽ οὐ δύναται ἣ " πατρίδα, γαῖαν ἱκέσθαι" ᾿᾽ Ι 

οὐ γάρ οἱ πάρω νῆες ἐπήρετμοι καὶ ἑτωροι, τ β 

1321. οὐ ι Η. 125. ᾿Αχαιβοί. ᾿ 30. Ρείποιμι. 140. ἔξει β 
141. τῶν] ὧν . 10. βέπος. 
144. βήν. 145. ἔοι. 

Γρ. ἐφῆκεν. Ηα1]. 134. Φιλομηλείδῃ] 
ὋὉ Φιλομηλείδης, ὡς Φιλομήλου υἱός. ὁ 
γὰρ Πάτροκλος οὐ δύναται δηλοῦσθαι 
ὡς Φιλομήλας τε τὰ ἀπὸ 

μητέρων οὐ σχηματίζει ὁ ποιητὴς, καὶ 
ὅτι τὸ ἐπιφερόμενον οὐκ οἰκεῖον ἣν ἐπὶ 
Πατρόκλου" Καδδ᾽ ἔβαλε κρατερῶς κεχά- 
ρόντο δὲ πάντες ᾿Αχαιοί. καὶ ἐν ᾿Ιλιάδι 
δὲ 5 λέγει (ρ΄. 670.), Νῦν τις ἐνηείης 

Πατροκλῆος δειλοῖο Μνησάσθω. Δ ρ. 
Ω. [ἢ ἢδ1]. νϑύβιι! 147. ἀϑουιρίιπῃν: 
᾿Αθετοῦντωι ις΄ στίχοι : δ αυδῃ) πο- 

τὰ ῬοΟΥΒΟΏι5 ΟὈδοῖναῖ : “ΟΠ 556 
νιάθιαν. με :᾿ ΠΙΠΊΪΓΙ ΟΙΙΟΠΪΔΠῚ 
βοχίιδβ ἀθοίμλι8 40 147. νϑύϑιι8. θϑί 
ἢϊς Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε π. Ἰ]ηνελό- 
πεια, 41 δηΐθ ᾿Ἰηϑθαπθηΐθ5. ΔΌΘ6586 
ΠΟῺ μοΐοβί. [Ι͂η οά. Μβαϊ!ο]. εδάθῃι 
ποίᾳ 6 οοὐ. Ω. ἰερίίαν, 56. οἰ 
ὨΠΠΊΘΙῸ ιβ΄. τοϊαΐδαιιθ δ] νθύϑιιηλ 
(150. Θυοά Ργεοογθηάιιπη. αδατιο 

Γ « 

υἱὸς ὅτι 

“Τὰ Ο. δὲ ἀροδί : σρῸ πγ14111 ΔΡΟ556 καί: 
κεχέροντοπ. Α. ΒΌΤΤΜ. 

᾿Β6Γ6. (ΟἸ πη γνϑῦϑιιβ 150--οτῷ 

142. ὅδ᾽ ὅγ᾽ Η. ὟΥ, ιὉ. βιδέει! 

οϑί Ῥογβοῃϊδηδ ΓἈΙΟΩΪ «μοθ 
βούνδηίαγ ἰΐα ὉΠΌΠῚΪ νούβι1ι5. 6 
ἸΏ0η6 ΤΟΙ ΘΙ Δ ΟὮ!, 4 Ὁ] ΟἿ πΡΙΟΣς Ἂ 
Γαουῖηῦ οἴδηθ. πο δρρᾶαῖοί. 
ἴῃ πτγϑᾶατι6 τϑτοπο ᾿δίθα τθιηδηι 
ΠΙ Δ ΧΊΤΏΙΙΠ) ἸΠΟΟΠΙΒΙΟ ΠῚ, υοά 
ΒΡΟΏΒΙ0 ῬΘΏΘΙΟΡΕ5 Αἰ γὰρ τοῦτο β 
κ. τ. ε. ΓΒΘοΟΙ ΘΗ: ογαίομθ δ 
16οἴα βῖαγα ραῃθ ποη ροΐογδί, Μ᾿ 
ΑἸ δϑύσθην οϑὲ "ααιιθ, νϑύϑιη 688 
Ἰδοῦ οηθηι Ηι]θίαπδμιν ες 864 ἐ 
τοίδυθπάδπι τὶ ποίαπι ροηΐξ, Θθὶ 
Ω. οὐ ροηθῖθ νο]θθαί, Βουῖθα αιοαι 
οοὐϊοῖ5 Ηδι]. ἀρϑυγαηβ 116. αυϊάθι 
ἃ νοϑιι Ὡς φάτο τοῖτο δα νθυϑι 
Ὃς ἔφατ. [11ὰ 5βαῖνα ὨΔΙΓΔΙΙΟΙ 

ΘΟΙΩρΡΓΘ μη θηΐθ8 βουτηοηθιῃ Ἴδδι 
ΟἸΥΠΊΘΩΪ ΟἸΙΠῚ ΤΕΒΡΟΏΒΙΟΏΘ ΓΘ 
Ρ65. Αἴαᾳια 5ἷ6 αἰβθύῖα 56Π0], 
4ιδ)αιδ ΟΟΥΤθὕιη) οἵ ἴρϑὶ 

ΟΡΡοΒαμὔαγ δ ἶτη ΠΟ οχ ΠΙδάς ΝΜ" " 
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, κέν »» πέμποιεν ἐπ᾿ εὐρέω γῶτώ θαλάσσης. 

Ὡς ἔφατ᾽ ̓ Ατρείδης δουρικλειτὸς Μενέλαος. 

αὐτῶ τελευτήσας γεόμήν' ἔδοσων δέ μοι οὖρον 

θάνατοι, τοί μ᾿ ὦκω φίλην ες πατρίδ᾽ ἔπεμψαν. 

Ως φάτο: τῇ δ᾽ ἄρω θυμὸν ἐ ἐνὶ στήθεσσιν ὅ ὁρίνε. 150 

οἷσι δὲ καὶ μετέειπε Θεοκλύμενος θεοειδὴς" 

Ω γύναι ωἰδοίη Λαερτιάδεω Ὀδυσῆος, 
τοι ὁδ᾽ οὐ σάφα οἶδεν" ἐμεῖο δὲ σύνθεο μῦθον᾽ 

τρεκέως γάρ σοί ; μαντεύσομαι, οὐδ᾽ ἐπικεύσω. 

στω νὺν Ζεὺς πρώτω θεῶν, ξενίη τε τράπεζα, τς ς 
στίη τ᾽ Ὀδυσῆος ἀμύμονος, ἣν ἀφικάνω, 

ς ἥτοι ᾿Οδυσεὺς δὴ ε εν πατρίδι γαΐη 

μενος, ἢ ἕρπων, τάδε πευθόμενος κακὼ ἔργω, 

στὶν, ἀτὰρ μνηστῆρσι, κακὸν πάντεσσι φυτεύει. 

δῖον ἐγὼν οἰωνὸν εὐσσέλμου ἐπὶ γηὸς ιόο 

μενος ἐφρασάμην, καὶ Τηλεμώχω εγεγώνευν. 

146. κέν οἴ βιιργάϑου, καί Η. 147. ᾿Ατρεξίδης. Μενέλαξος. 151. μετ- 
ἔειπε. θεοξειδής. 152. Λαβερτιάδεω. 152. ὅδ᾽ ὅγ Η. ὙΥ͂. 10. ἐμεῖο 
, σι, μῦθον] ἐμοῖο ὃ. σ. μύθων Η. 160. βοῖδεν. 156. βιστίη. 158. ἕρπων} 
γόων Κ΄. 1}. Ρέργα. τόο. τοῖον ἐγὼν] οἷον ἐγὼ Η.. οἷον Ὗ. 

59. Δά ρυϊπιᾶιη δι}118 νϑύβι8 γὸ- δΐ οοη]θοίιγα. τόο. Οἷον ἐγώ] Ἔν 
6 ΠῚ ἐστὶν ἴῃ ΗΔ]. ΒοΥΙρίτ τη γρ. ἔστιν: τοῖς χαριεστέροις οὗτοι μόνοι οἱ ιβ΄ ἀθε- 
πο Ῥογβοηιιβ Δα 1} ΡΓΟΌΔΌΙΙ τοῦνται, ἐπεὶ καὶ (Ί1Π4. πηα]6 δὲ) πρὶν 
Οπ]θοῖα γα παΐαμη Ραΐαΐ οχ ἰστίη, ἃ]- εἰσελθεῖν ἐν τῇ νηὶ τὸν οἰωνὸν εἶδε, καὶ 
ἴἴο ΟἸΤ τὴ ΡΥΙηδ ΥΘΙΒΙΙ5 156. νοῦ τὸ ἐγεγώνευν οὐκ ἀκαίρως ἐστίν. ἐν δὲ 
στίη : 516 Θηΐπ Ηαι]., 564 «ἰ1Ϊὰ θχ- τοῖς κοινοτέροις (πα. εἰκαιοτέροις) ἀπὸ 

ΤΡ ]ὰ ἑστίη, 4110 ργΟὈΔΌΙΠΟΥ οἰϊὰ) τοῦ, ὡς ἔφατο, ἕως τοῦ, ἐξ ἐμεῦ ἵ. Ο. 

ΓΉΜΔΟο Ὁ] Ἰλ} νουβαβ Ἰῃ ἀἸοα ΠΟ 6. ποβίγα 18} ΒΌρΡΓα ΘΧΡΟΒΌΪΠΙ5. Γαῖ0 σΟὨ ΠΛ ΔΈ 
Ἰ Ὁ Ἰβδι 16, ἃρρανοίαπο δίπλα), ἰδία ἔφατο απο ἴῃ βομο]ο εἷος ρῥγθοοαϊς πιΐαματπὶ 
556. ΠΟῸῚ ἴ) ἔφωτ᾽ 506 ἴῃ φάτο. Ὑἴθυτ πὶ πον ἃ ὨΠΠῸ ΟΥΓπ1 αἸιϑοϑῦ]ο ααϊ δὴ βία Ὁ 11} Χ]Τ 
ἜΓΒ.15 Ἃ(ἰ ἴῃ ὈΓΘ δίδου 115 ΘΧΘΙ 9] 15 ἀπ θα. Ἐαι [ΔΠΊ0 1, Ὧ6 ἸΟΠΡῚΙΒ 511}, 
ἴα Βα ἢ αἰγ] πλάτη, αὖ ΠΟ ϑίδ5. ἢ} 15 ΒΟΠΟ ΠῚ σΟΥΓαΡ 6185 ΡΓΟΌΆΒἢΠ ταύοπο [Ο]] 81. 
λίαθο πος οονίο ΓΟ] οὐ ἰθιι5, ορί ον, Ρουβδιιϑθθο, ριῸ οἱ ,ωβ΄ Ἰοσροηάμιμη 6556. οἱ β΄, 
Ῥοοίαυ 0 Ὸ5 ἸΡ505 νΟΥΒῸΒ Τύο, τι. Α αυἃ Ταϊομ6 ΠΟς ΠΘηλἸηθιὴ σουῖο Ἀθβίουσθ ὶξ 
πο νου ἐγεγώνευν ἃ ΒΟ ο]ϊαδίο ν᾿ ἀοίαν ἀοίθηαϊ, Ναια μος αὐαας τη! οβίαιη 
5[, 56 16 ἢ Δ ΠΟΤῚ ἢ γΘΥΒΌ 1). ΟΠ ΠᾺΤῚ ΠῚΒ ἐπεὶ καὶ κ. τσ. ε. Ῥρυγνοῦβὰ δαΐθπι σ0ἢ- 

ἰδηγη δι οἢἶβ. οαθιδα δου ίαν, αποα ἀθ ΘΟ ΒΟΘ ΒΔ ΠῚ ΠΔΥΘΠῚ δαρσασίαπι Γοοουῖς ΓΒ ΘΟΟΪΥ- 
ὭΘΏῸΒ : Πδῃ μοί ϑροκιμοκίούδῳ, Ροΐμι5 ἢος ὄνθηὶϊῖ (6. 525: 564. ). Μογαπη Πδο ᾿ρ 5118 
ΘΟ] βίο οΟὨ ξιιβῖο τ απο μα οδϑὲ οἰἄάοθῃμ. Ῥ͵Ὸ οὐκ ἀκαίρως Ἀχΐοθιη Ἰοροηάπιτη 6556 
ἐκαίρως ΒΡΟΠἴΟ πππῸ ραΐοῦ ; πἰἶδὶ αυΐβ Ια πὶ σουγί σϑηαὶ τποάπιπι σοππλϊεἰδοὶ Ροΐοβί απ0 
ΘΟ 0 ἀποατο ἀρίϊον ριοάοαῖ. Οὐᾶγο πος οἴϊδτι ΟΡΒοσνῸ ΡΙῸ ἐγεγώνευν ἴῃ 5080]. Ὑ]η, 
ΟΣ Ρ ἢ ο586 ἐγεγώνευ» ἴῃ ΜΟΆΙΟΙ. ἐγεγώνευε. ΒΟΤΊΤΜ. 
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Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε περίφρων Πηνελόπεια" 
αἱ γὰρ τοῦτο, ξεῖνε, ἔ εῆτος τετελεσμένον εἴη" 

τῷ κε τάχα γνοίης φιλότητά. τε, πολλώ τε δώρω, 

ἐξ ἐ ἐμεῦ, ὡς ἄν τίς σε συνωντόμενος μωκωρίζοι. 

Ὡς οἱ μὲν τοιαῦτω πρὸς ὠλλήλους ἀγόρευον. 
μνηστῆρες δὲ πάροιθεν Ὀδυσσῆος μεγάροιο 

δίσκοισιν τέρποντο, καὶ αἰγανέησιν ἱέντες, 
ἐν τυκτῷ δωπέδω, ὅθι περ πάρος ὕβριν ἔ ἔχεσκον. 
ἀλλ᾽ ὅτε δὴ δειπφηστὸς ἄ ἔην, κωὶ ἐπήλυθε μῆλω 

πάντοθεν εξ ἀγρῶν, οἱ δ᾽ ἡγαγον, οἱ τὸ πάρος περ, 

καὶ τότε δή σφιν ἔειπε Μέδων, ὃς γάρ ῥω μώλιστω ὶ 
“ δ ἊΣ 7] 7] δ Ζὼ 

ἡνϑανε κηρύκων, κωὶ σφῷν παρεγίνετο δθωιτί 

Κοῦροι, ἐπειδὴ πάντες ἐτέρφθητε φρέν᾽ ἀέθλοις, 

ἔρχεσθε πρὸς δώμαθ, Ἵν᾽ ἐντυνώμεθα δαϊτα" 175. 
οὐ μὲν γάρ τι χέρειον εν ὥρη δεῖπνον ἑλέσθαι. ᾿ 

Ὡς ἔφαθ᾽ οἱ δ᾽ ἀνστάντες ἔβαν, πείθοντό τε μύθω. 
αὐτὰρ ἐπεί β ἵκοντο δόμους εὖ εὖ ναωιετάοντως, ἥ 

χλαίνας μέν κωτέθεντο κατὰ κλισμούς ᾿ τε θρόνους τε, ἔπ 

οἱ δ᾽ ἱέρευον δὶς μεγάλους καὶ πίονας ωἷγας, 

ἱέρευον δὲ σύας σιάλους, καὶ βοῦν ἀγελαίην, 

δαῖτ᾽ ἐντυνόμενοι. 

162. προσέξειπε. 162. βέπος. 

πνήστος ΝῸ. Ὗ. 172. ἔξειπε. 
μύθῳ] ποτὶ οἶκον ἕκαστος Ἡ. 
οδάθιῃ τηδηι Η. ΡΟΆΒ. ἵρευον ὟΥ. 

Ψιηά. 133. ᾿Εγεγώνεον (810 6. 4η1.}} 
᾿Ἐσήμαινον, ἔλεγον. νυ ]ρ. 170. Δει- 

πνητός] ᾿Οξυτόνως μὲν τὸ δεῖπνον, θαρυ- 
τόνως δὲ ὁ καιρὸς τοῦ δείπνου. Β. Ω. 
ΔΕΙΠΝΗΣΤΟΣ. βαρυτόνως μὲν ἡ τοῦ 
δείπνου ὥρα, ὀξυτόνως δὲ τὸ δεῖπνον. 
ψυϊρ. 172. Καὶ τότε δή σφιν ἔειπε 
Μέδων) Εὐνούστατος μὲν ὁ Μέδων τῇ 

180. ὄξις. 

Το δ᾽ εξ ἀγρόῖο πόλινδε τι 
ὠτρύνοντ᾽ Ὀδυσεύς τ᾽ ἰένωι καὶ δὲ τος ὑφορίβός᾽" 

τοῖσι δὲ μύθων ἡ ἤρχε συβώτης, ὅ ορχώμος ἀνδρῶν" ' 

170. δειπνηστὸς]) δείπνηστος ΗΙ. δε. 

173. βάνδανε. 177. πείθοντό τε ᾿ 
181. ε Ἰηδο γι) ἴῃ ἱέρευον ἃ 

182. δῖξος. 

᾿Οδυσσέως οἰκίᾳ" δι’ ἐπιείκειαν δὲ ἤθους Ὁ 

καὶ οἱ μνηστῆρες αὐτὸν ἐτίμων καὶ ὅμο 
τράπεζον εἶχον. ὦ. 1γ6. Οὐ μὲν γάρ τ 
τι χέρειον] Ἤτοι, οὐ (ἀ6]. οὐ) καλόν, ὶ 
ἐστιν ὡς τὸ οὐχ ἥκιστα ἀντὶ τοῦ μᾶλ᾿ 

λον. Β. 177. Γρ. πείθοντό τε μύθῳ." ι 
Ἡλι. τὲ. Ἴρευον] Ὡς συγκοπτόμενον ἃ 

ψιλοῦται. Β. ᾿Αθετεῖ καὶ ᾿Δριστοφάνης. 
ἢ! ᾿ 

Ἷ 



118. ΧΥΙΙ. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Ρ. 18.----207. 119 

Ξεὶν,, ἐπεὶ ἂρ δὴ ἔπειτω πόλινδ᾽ ἰέναι , μενεαίνεις ι8ς 

σήμερον, ὡς ἐπέτελλεν ἄναξ ε ἐμὸς, ἤ σ᾽ ἂν ἔγωγε 

αὐτοῦ βουλοίμην σταθμῶν ῥ ῥυτήρω γενέσθαι" 

ἀλλὼ τὸν αἰδέομαι, καὶ θείδιω, μή μοι ὀπίσσω 
γεικείῃ" χαλεπαὶ δέ τ᾽ ἀνάκτων εἰσὶν ὁμοκλαί. 

ὠλλ' ἄγε νῦν ἴομεν" δὴ γὰρ μέμβλωκε μώλιστω ᾿ς 1090 

ἥμαρ᾽ ὠτὰρ τώχω τοι ποτὶ ἐσπερω ῥίγιον ἐστώι. 

Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς" 

γιγνώσκω, φρονέω" τώ γε δὴ νοέοντι κελεύεις" 

ἀλλ᾽ ἴομεν" σὺ δ᾽ ἔπειτα διωμπερὲς ἡ ἡγεμόνευε. 

δὸς δέ μοι, εἴ ΄ ποθ τοι ῥόπωλον τετμημένον ἐστὶ, 195 

Μ τκ, ἐπειὴ φάτ᾽ ἀρισφαλέ᾽ ἔμμεναι οὐδόν. 
Η ῥα, καὶ ἀμφ᾽ ὠμοισιν ὀεικξω βάλλετο πήρην, 

πυκνὰ ῥωγωλέην' ἐν δὲ στρόφος ἥεν ὠορτήρ. 

Εὔμαιος δ᾽ ἄρω οἱ σκήπτρον θυμαρες ἔδωκε. 
τὰ βήτην' σταθμὸν δὲ κύνες καὶ βώτορες ἄνδρες 2οο 
ῥύατ᾽ ὄπισθε μένοντες" ὁ δ᾽ ἐς πόλιν ἥγεν ἄνωκτω, 

πτωχῷ λευγωλέῳ ἐνωλίγκιον, ἠδὲ γέροντι, 

σκηπτόμενον᾽ τὼ δὲ λυγρὼ περὶ χροὶ εἴμιωτω ἕστο. 
᾿Αλλ᾽ ὅτε δὴ στείχοντες ὁδὸν κάτω παιπωλόεσσαν 

ἄστεος ἐγγὺς ἔσαν, καὶ ἐπὶ Ἀρήνην ἀφίκοντο 205 

τυκτῆν, κωλλίροον, ὅθεν ὑδρεύοντο πολίτῶι, 

τὴν ποίησ᾽ Ἴθακος, καὶ Νήριτος, ἠδὲ Πολύκτωρ᾽ 

186. βάναξ. 187. γενέσθαι] λιπέσθαι Ἡ. ΥΥ͂. 180. δὲ ξανάκτων. 
Ι01. βέσπερα. 197. ἀξεικέα. 100. βῥοι. 201. βάνακτα. 
2023. εἵματα ἕστο] εἵματ᾽ ἔχοντα 10. ξείμωτα βέστο. 205. βάστεος. 

Ηδη]. τι8ς. Πολίνδ᾽ ἰέναι] Γρ. δ᾽ ἔμε- σφαλερὰν, τραχεῖαν, σκληρὰν, σφῆλαι 
γαῖ, Ἠδ}]. 100. Μέμβλωκε μάλιστα] πάνυ δυναμένην, δύσβατον, ὀλισθηρὰν 
Μεμόληκε, ἀντὶ τοῦ προσήκει (510), καὶ ὥστε κινδυνεύειν καταπεσεῖν. Β. Ο. 

"κεσημβρία λοιπόν ἐστι, καὶ πωαρελήλυθε Τραχὺν, σκληρὸν, σφῆλαι πάνυ δυνά- 
τὸ πλεῖστον τῆς ἡμέρας. Β. Ω. Τὸ μενον, δύσβατον, ὀλισθηρὸν ξ ὥστε κιν- 
τλεῖστον τῆς ἡμέρας παρελήλυθεν. Ῥα]. δυνεύειν καταπεσεῖν. οὐδὸν δὲ νῦν ἀντὶ τοῦ 
υρ. 1091. Ποτὶ ἕσπερον ῥίγιον] Πρὸς τὴν ὁδόν. Ἄι!]ο. Τὸ, οὐδὸν, ἀντὶ τοῦ τὴν 
σπέραν μᾶλλον χειμών ἐστιν. Ψα]ρ, ὁδόν. νῦν δὲ μόνως μετὰ τοῦ ν. Β. 
05. ῬῬόπαλον] Παρὰ τὸ εἰς ἕτερον μέρος 4206. Τυκτήν] Οὐκ αὐτοφυῆ. οὐ λέγει 
έπειν. θ, 06. ᾿Αρισφαλέα)] "Αγαν δὲ τὴν ᾿Αρέθουσαν. Β. 207. Ἴθακος 

Φ Μαβου]ηα πο ΟὨλπΐαᾷ ΒΑΓΆΘϑὶι5 βῖηθ σοάϊοο ἴῃ Γοιληδ πγιίαγι, ΒΌΤΤΜ. 
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ὠμφὶ δ᾽ ὁ ἄρ᾽ αἰγείρων ὑδατοτρεφέων ἦ ἥν ἄλσος 

ψυχρὸν ῥέεν ὕδωρ .) 

ὑψόθεν εἐ εΧ πέτρης" βωμὸς δ᾽ ἐφύπερθε τέτυκτο 
Νυμφάων, 66, πάντες ̓ ἐπιρέζεσκον ὁδίτωι" Ὑ 
ἔνθα σφέας ἐκίχων᾽ υἱὸς Δολίοιο Μελανθεὺς, . 

πάντοσε κυκλοτερὲς, κατὰ δὲ 

212. ἐκίχαν᾽] ἔκιχεν Κ΄. | 

καὶ Νήριτος ἠδὲ Πολύκτωρ] Περελάου ἢ 
“ Ν Ἀ 7 ΠΝ" " 

παῖδες ᾿Ἴθακος καὶ Νήριτος ἀπὸ Διὸς 
» Ν ,ὔ ΝΜ Ν ’ 
ἔχοντες τὸ γένος ᾧκουν τὴν Κεφαληνίαν. 

ἀρέσαν δὲ αὐτοῖς τοῦτο καταλιπόντες 
τὰ σφέτερα ἤθη παραγίνονται εἰς τὴν 

Ἰθάκην. καὶ τόπον ἰδόντες εὖ πεποιημέ- 
γον εἰς συνοικισμὸν διὰ τὸ τῶν πειρατε- 
θειμένων ὑψηλότερον εἶναι καὶ (46]. καὶ) 

κατοικήσαντες δεῦρο τὴν ᾿Ιθάκην ἔκτισαν. 

καὶ ἐκ μὲν τοῦ ᾿Ιθάκου ἡ νῆσος ' ἐπωνο- 
΄ὔ 3 ΄ ᾿ Ν ͵7 ΕΙ 

μάσθη ᾿Ιθάκη, τὸ δὲ παρακείμενον Ὅρος 

ἐκ τοῦ Νηρίτου Νήριτον. ἢ δὲ ἱστορία 
παρὰ ᾿Ακουσιλάῳ (ϑῖιγΖ. ἔτ. 22.). 

ψυ]ρ. Οὗτοι Περελάου παῖδες καὶ 

᾿Αμφιμέδης. καὶ ἀπὸ μὲν ᾿Ιθάκου ᾿1θά- 
5» Ἀ Ν ,ὔ ΄ ΑΜ » Ν Ν 

κη; ἀπὸ δὲ Νηρίτου Νήριτον ὕρος, ἀπὸ δὲ 
Πολύκτορος Πολυκτόριον τόπος ἐν τῇ 
ΕΣ ᾽ὔ ΕῚ Ν "᾿. “18 Ιθάκῃ. Β. ὦ. 2οϑὅ. ᾿Αμφὶ δ᾽ ἄρ᾽ αἰἱ- 
γείρων] Ἥλιος Ῥόδη μιχθεὶς τῇ ᾿Ασωποῦ 

»᾿ ,ὔ Ν ͵ὔ 
παῖδας ἰσχει Φαέθοντα καὶ Λαμπετή- 
ἐντα ἔ καὶ Αἴγλην καὶ Φαέθουσοαν. ἀν- 
δρωθεὶς δὲ ὁ Φαέθων ἤρετο τὴν μητέρα 
τίνος εἴη πατρός. πυθόμενος δὲ ὡς Ἡλίου, 

παρεγένετο ἐπὶ τὰς τοῦ πατρὸς ἀνατο- 

" ΒΑγη 6515 α ΜΒ. Πσερελάον, 

μένον, ΤΟΒΟΥ ΒΘ ηπιτὴ ραΐαθαῖ ἡ πόλις. 
ποὺ οχϊβύιηο. ΒΌΤΤΥΤΜ. 

κ Βᾶγη. οἱ Μαεΐυβ οιηϑηάδηΐ Λαμπετίην, οὐ 116 φυϊάθμ, 8 ΠΡ Υ5, υἱ αἷι, ΒΌΤΤΜ. Σ 
Ι 519 ΨῸΠΕ, ον. τθοθητί. ΝᾺπι ἴῃ δηθαυ}85 ἐπτδιδάξαςε. ὅτι δὲ μεταίχμιον ἐπιβὰς ἐκεῖνος 

ἐπιβὰς δὲ ἐκ. σ. ὡ. ΟἸΪδΒ515. ᾿μίουη 4 Ιη Μραϊοὶ]. 1; διδάξας. σοῦ ὥρματος, 

ΒΌΤΤΜ. 
τ 510 ΒΑΓΠ65. 6 Μ5. Νδηϊ ἴῃ οαά. δηΐ. οὐαί σαπεινῶν τὰ πάντα ἐσὴ-τος ἴῃ α 

ΠΟΙΏΪ ΠΑ ΓΙ ν15 4] 6} ΠῸΠ ΓΟΡΙΘΠΘΠ θη τ5 οὐαΐ, 564 ΔΥΓΙΟΌΪΙ5 ΠΟῚ 510 Ιο6Ο 8 
ἴῃ Μδαϊ!ο]. ομηΐββο ραγοἰρίο, ὥστε πάντα τὰ ἐσὶ-το. 

ΒΌΤΊΥΜ. θυϊη σασπεινοῦν. 

Ἀ ΨῺ]ρ.-οοἰμωγῆς. ἀποδακρύονται δὲ σοῦτον----. 
Τοηδ νἱάρίῃσ. 

δένδρου. 
ΒΌΤΤΜ. 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Ρ. 

ΠΙΑ͂ απ θη οὔϊαπ, ἴῃ 56}Π0]. ΜοαΙο]. 84. ΒΌΤΥΜ. 
ἵ ῬΙῸ ἡ νῆσος ΒΡΟΒΗΐι5 (46 ΟΧΙΓ. Οαν88. ραᾶγίο ρ. 84.), ΟὉ βϑαιιθηβ νου θΌτη παρακεί-, 

ΕροῸ Ἰορῖοὶβ μἰ5 ἸθρΊθυ5 ΒΟ] ϑίαϑ ἃ 5 

Ιβμοία ΘΠἾ ΠῚ ΥΟΧ πιραΐα ἀποδαπκρύονται ; σομ Τα ΠΟ ΠΔ]8, ορὶῃ 
ἤλεκτρος ΑἸΟΙαΥ τῆς ἀρχαίας οἰμωγῆς ἀποδακρύειν (ἀφοϊδοτο αἵ ἸΔοΥ] πὰ) καρπὸς ἀπὸ 4 

Αἴαχιο ἰΐα ΡΓῸ ΒΌΡρουοΥΪ ἀνάμνησιν ΤΘΡΟΠΟΠάιπὶ απο γ68 ροδοϊΐ, ἀμνησσίαν, Σ 
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λάς, γνωρισθεὶς δὲ τούτῳ (γυ!ρ. οὕτω. 
Γρορητί. οὕτως) ἐδεῖτο τοῦ πατρὸς ἐπὶ 
ὀλίγον αὐτῷ “συγχωρῆσαι τὸ ἅρμα καὶ 

τοὺς ῥυτῆρας ὅπως κατοπτεύσειε τὸν κόσ-᾿ 
μον. ὃ δὲ Ἥλιος ἀκούσας παραυτὰ μὲν 
ἀντέλεγεν εἰδὼς (ΜεαῖοΙ. ΟἿ. εἰδὼς). 
ἃ πείσεται. σφόδρα δὲ αὐτῷ ἐγκειμένῳ 
συγχωρεῖ διδάξας ὅ,τι τὸ μεταίχμιον. 

ἐκεῖνος τοῦ ἅρματος ἀτάκτως 

ἤλαυνεν, ὥστε ταπεινῶντα πάντα τὶ 

ἐπὶ τὰ τῆς γῆς Φρύγεν; καὶ δὴ τῆς ἀφΦΙΙΙ 

σύνης ἐπισχεῖν αὐτὸν μανῷ τὸν Δία, 
καταπεσόντος δὲ αὐτοῦ μετὰ τῆς θείας 
φλογὸς ἐπὶ τὸν ᾿Ηριδανὸν ποταμὸν Κι 

φθαρέντος αἱ ἀδελφαὶ παραγενόμε μι 
κατὰ τὸν τόπον τοῦ Κελτικοῦ πελά 

ἐθρήνουν ἡ ἡμέρας ἀδιαλείπτως καὶ Ἐ- 
ὅθεν κατελεήσας ὁ Ζεὺς ταύταις ἀνά! 

ἐπιβὰς δὲ! 

»ησιν ἐνεποίησεν τῶν κακῶν μετάμωρ 
αὐτὰς εἰς αἰγείρους, αἵπερ εἰσὶ ἢ 
λέγεται δὲ καὶ ἐντεῦθεν ἀπογεννᾷ 
τὸν (ε6ά. Υ60. τὸ) ἤλεκτρον, τῆς 

χαίας οἰμωγῆς ἀποδακρύοντα τοῦτ 
καρπὸν ἀπὸ τῶν δένδρων. ἡ δὲ ἱστορία. 

δ; 

Εὖ δᾶπο νἱχ ἢυΐιβ Ἰοοὶ 6δέ" 

5ρᾷ Μραϊο]αηθηβὶβ βου ὶρίαγα Ρ᾿ 



ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Ρ. 121 ἜΒ, ΧΥΙΙ. 213-ο222. 

γος ὄγων, αἱ πᾶσι μετέπρεπον αἰπολίοισι, 

πγον μνηστήρεσσι" δύω δ᾽ ἅμ᾽ ἕποντο γομήες. 

)ς δὲ ἰδὼν γείκεσσεν, ἔπος τ᾽ ἐφατ᾽, ἔκ τ᾽ ὀνόμωζεν, 
παγλον καὶ ἀεικές" ὄρινε δὲ κήρ Ὀδυσήρος" 
Νὺν μέν δὴ μάλα πάγχυ κακὸς κακὸν ἡγηλάζει' 

αἰεὶ τὸν ὁμοιον ἄγει θεὸς ὡς τὸν ὁμοῖον. 

δὴ τόνδε μολοβρὸν ὦ ἄγεις, ἀμέγαρτε συβώτα, 
ὠχὼὸν ἀνιηρὸν, δαιτῶν ἀπολυμαντῆρα : : 
πολλῆσι φλιῆσι, παραστὼς ὀλόρλάῳ ᾧ ὠμους, 

ίζων ἀκόλους, οὐκ ἄορως, οὐδὲ λέβητας" 

215 

220 

21. Γιδών. βέπος. “τό. ἀξεικέ. 217. ἡγηλάζει] ἠγηλάζει ΗἩ. οἵ ΔΡοΙ]]ΟὨΪιι8 
, ΡΟΗ 5. 218. ὡς ΡΥ1118 ΘΧΡΙΟαὔαγ ὄντως, ρΟΒΓΘΓΒ πρὸς Η. 210. τόνδε] 
γεν. 221. πολλῇσι] πολλῇσ ΡΥΪΠΊΟ 501 1051586. νἱάθίιυγ, ἀθιηά6., δά- 
1888. Η. ἘΠ βᾶη6, οἵιπ) Οδίθυϊ ΟΠ] Π68 μοθίθ φλιὰ Βροηάξεριηι [ΔοΙηΐ, 
ἸἸ} πολλῇς. ΡΟΙΒ. 10. φλίψεται ἃ τ). ΡΥ. θλίψεται εχ διηρηά. Η. 
γνεται ὟΝ. 222. ἄορας] ἄορά γ᾽. ἸῺ πηδΥρ. γρ. οὐκ ἄορας οὐδὲ λέβητας : 
ΟἿ. οὐδετέρως τὰ ἄορα ἵνα λέγη τὰ ξίφη: Η. ρα ἄορας Βαθομΐ Ὀ1]5 Αροϊ- 
ἴτι5, 41 ᾿ἸηοΥργθίατῃν γυναῖκας, ἘΠ γΙΟΙ]Οριι5 ΜΙ. Ρ. σό, τ6. Ηφβγοθ 5, 
Βαῦεῖ ἄορας. τὰ ξίφη ἀρσενικῶς. ΤΟΥ Δορες. γυναῖκες λέγονται καὶ τρί- 

ς, Ἠο]οάοτιβ ΑὐτΠίορίο. 11. Ρ. 89. ΡΟᾺΒ, 

ἃ τοῖς τραγικοῖς. Ψαϊρ. ὦ. 217. 
ἡλάζει ἰοχῖ, ἴῃ πγᾶΐρ, δὰ 218. 
5 ΒΟΠΟΙ απ ΔΒΟΥΡί ἢ) οϑῦ : οὕτως 
σταρχος καὶ ᾽Δριστοφάνης, χωρὶς τοῦ 
Ηλι]. 210. Μολοβρόν] Τὸν ἐπαί- 

᾿ τὸν γαστρίμαργον, τὸν μολίσκοντα 
τὴν βορὰν, τὸν ἀκόρεστον τροφῆς. 
Ιρ. ΒΆΓΏΘδ. ᾿Αμέγαρτε συβῶτα]) 
ἐν τῷ βωτεῖν (ϑογ. συβ.) ἀφθόνητε 
λοῖ τὸ καλῶς (ἰμπ1οὸ κακῶς) πράτ- 

. ἢ ᾧ οὐκ ἂν τις φθονήσειε τοῦ συ- 

εἶν, οἷον ἄξιε τοῦ ἘΑΜΡῊΣ νυ ΐϊρ. 
εγὸς λόγου ἄξιε. Φ. 220, Δαιτῶν 

λυμαντῆρα) Λυμεῶνα τῶν εὐωχιῶν, 

ἢ τὸν τὰ καθάρματα προσφερόμενον τῶν 
εὐωχιῶν. Μ΄ α]ρ,. οἵ ρΡοδβίουιιιβ Β. Ω. 
221. Φλιῇσι] Ταῖς παραστάσεσι (30Γ. 
παραστάτι) τῆς θύρας. ας. Θλίψε- 
ται ὦμους] Θλίψεται, Αἰολικῶς, ἀντὶ τοῦ 
θλιβήσεται Ῥᾳ, ὃς ἐκβήσεται τῶν 
φλιῶν, οὐδὲ εἴξει. εἰώθασι δὲ οἱ πτωχοὶ 
προσκλίνεσθαι ταῖς θύραις, ἢ προστρίβεσ- 
θαι. Ψα]ρ. Ὡ. Διὰ τοῦ θ, ὡς καὶ Ζη- 
νόδοτος. Η 41]. Γρ. θλίψεται ἦτορ. Ψιμὰ. 

133. 222. ᾿Ακόλους] Οὺς οὐκ ἂν τις 
κολούσῃ διὰ τὴν βραχύτητα. Β. Ω. 
Ψωμούς ὧν οὐκ ἂν τις κωλύσηται ἃ διὰ 
τὴν σμικρότητα. ῬᾺ]. Λορας] Οἱ μὲν 

5 

ουκ 

ΑἸῚ ἰρίταν αὐϊᾶάδπι Ἰοροθαιῦ ἡγηλάξεις. Οὐδ δᾶπ6 Ἰδοίΐο, ρυϊ μοῖραι πὶ ΟΥἿ ΕἸ σΟΥ τ 
6 ΟἸ ΧΟΡ πη, τ Πϊ ἸΟμρ 6] ον νἀ δίαγ, ΑἸΙΟαυΪαν δυΐπι 5. ] οὶ ΜΟΙ ἈΠ ΠΠ 6 Ὲ15 οἵ 
ΣΕ] ΤΟ ΙῚ ΡΓΟροβι τοιοῦ ΘΌΠΘΓΑΪ βοηίομτα οοιηργοθαῖ. ΡΟΈΒ. ΝΟ ἈΒΒΘΒΓΙΟΥ. 
ΣΌ]ΑΥἸτᾺ8 ΘὨΪπη δϑηΐθηί 5.5 ΘΧΡΥΪλἰταῦ 1110 νῦν, γεϊάθη τ ἀαΐομη ἸΟηρῸ τ ] πὶ5 
γΘΩΪ 5015 Του δ Ρογβομϑο. ΒΌΤΥΜ. 
ϑῖς ἴῃ Ψυα. οα. δπΐ. οἵ ἰπ Ο., υἱ νἱάογὶ ροβοδὶζ ΖΕ ΟἹ ἴβηνιβ 6556 ἴῃ ἀξὰ Γαζαχὶ τηραϊὶ 
ἔαϊ, ρΡᾳ85. ϑθα 5δ {15 Ἰπνδαϊ  οδίαχη οϑί γοίουυὶ πος δᾶ βουϊρίασαιν φλίψεσω. Ια. 
ἴδι. Θύδγ ἴῃ τϑοομε. Θα ΟΠ Ριι5 ̓ ϊὰ ἰπτογροϊαΐαιη Ἰορσίταν βομο πὶ: Φλέψεται 
κῶς. “Ἔνιοι, θλίψεται, θλιβήσιται, ὃς οὐκ κι τ. Χ. ΒΌΤΤΜ. 
Μδαιϊοϑία ρυϊουῖβ 5 } 1} ἀοργαναἴϊο, οὐ 5. ἴῃ ττα ἴὰ βοῖιοὶ, νυ ]σ, ὩΡῚ οδὲ Ψ οὖς 
ἥςς τις κωλύσῃ ὃ, τ, βρ. ΒΟΤΤΎΜ. 

ΟΙ,. 1|. ΗΕ 
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τόν κ' εἴ μοι δοίης σταθμῶν ῥυτήρο γενέσθαι, 

σηκοκόρον τ᾽ ἔμεναι, θωλλόν τ᾽ ερίφοισι φορήναι, 

καί κεν ὀρὸν πίνων μεγάλην ἐπιγουνίδα θεῖτο. 
ἀλλ᾽ ἐπεὶ οὖν δὴ ἔργα κάκ᾽ ἔμμαθβεν, οὐκ ἐθελήσει 
ἔργον ἐποίχεσθαι, ἀλλὼ πτώσσων κατὰ δήμον 
βούλεται αἰτίζων βόσκειν ἣν γαστέρ ἄνωλτον. 
ἀλλ᾽ ἔκ τοι ἐρέω, τόδε καὶ τετελεσμένον ἔσται, 
αἴ κ᾽ ἔλθη πρὸς δώματ᾽ Ὀδυσσῆος θείοιο, 
πολλά οἱ ἀμφὶ κάρη σφέλα ἀνδρῶν ἐκ παλωμάων 

223. γενέσθαι] λιπέσθαι οἴ ΒΡ ΥΆΒΟΥ. γρ. γενέσθαι ΗἩ,. λιπέσθαι ν 
424. ὅ0Π0]. δα θαλλόν" κλάδον ἢ πᾶν τὸ ἐκ τῆς [γῆς] Η. ΡΟΗΒ. 

220. ἐερέω. 227. έργον. 228. βήν. 

χωρὶς τοῦ σ, τὰ ξίφη, παρὰ τὸ ἄορ. οἱ 

δὲ μετὰ τοῦ σ᾿ ἄορας" οἱ μὲν τὰς ἀπὸ 

τῶν ἀγώνων λαμβανομένας (Δ 6αΙο!. -α) 
ἄθλα γυναΐκας" λέγει γάρ πον, Ἢ τρί- 
πους ἢ γυνή (1]. χ΄. τ64.) ἢ ἄορας 
(ἀ6}]. νοῦθα ἢ α.}" οἱ δὲ τοὺς τρίποδας 
τοὺς ὦτα ἔχοντας ἐξ ὧν αἴρεσθαι δύναν- 

ται. Ψ υἱρ. Εἰ 8ὶς ἔδβσε Β. ῶὥ. 224. 
Σηκοκόρυν)] ᾿Επιμελητὴν ἐπαύλεως, ἢ τὸν 
σαίροντω τοὺς σηκούς. σηκοὶ δὲ λέγονται 
αἱ μάνδραι καὶ οἱ τόποι ἔνθα συγκλείον- 
ται αἱ αἶγες καὶ τὰ πρόβατα. Ψ υἱρ. 
Θάλλον] Πᾶν τὸ ἐκ γῆς φυέν. ἢ τὴν 
φυλλάδα. πᾶς γὰρ κλάδος δένδρου θάλ- 

λος προσαγορεύεται, ὑπὸ τῶν ᾿Αττικῶν δὲ 
μόνος ὃ τῆς ἐλαίας. νυϊρ. 225. Καί 

κεν ὀρὸν πίνων] ᾿Οὐῤῥὸς " ἡ ὑδατώδης καὶ 
ἐφθαρμένη ὑποστάθμη τοῦ γάλακτος" ἢ 
τὸ ἄπηκτον γάλα, τὸ ὑπολειπόμενον ὑδα- 
τῶδες, Ἐπιγουνίδα δὲ λέγει τὴν τοῦ 
σώματος εὐεξίαν. ἀπὸ γὰρ μέρους τοῦ 
κατὰ τὸ γόνυ δέρματος τὸ πᾶν ἐσήμανεν. 
ἢ τὸ ὑπεράνω τοῦ γόνατος. Ω. Ψυ]ρ. 
᾿Επιγουνίδα τινὲς τὴν λεγομένην ἄντζαν. 
Β. 428. "Αναλτον] ᾿Απλήρωτον. ]ρ. 
᾿Ακόρεστον, παρὰ τὸ μηδέποτε ἅλις ἔχειν. 

Β. ῷ,. ὋὉ δὲ Ἡρωδιανὸς τὴν γαστέρα 

τ Μαῖε Πΐο ᾿Ἰηβογίατῃ γ]ρῸ τρίποδας. ΒΌΤΤΜ. 
ΚΙ Ψυ]ρ. οἀ, δηΐ. ᾿ἰζα ΘΟΡΟΝ, ὀρὸν, ἀνεὶ ὀῤῥὸν, τὴν ὑδατώδη εἴο. ΒΌΤΤΥΜ. 
Ὲ οοά, Β. φυϊ Βαθεοΐ ροβίοσϊοτα ἱπάς δὉ ἴσως, ροδίγθῃηδ δου ηταῦ ἴΐα : σημαίνει, 

(πιρηᾶοξο ῥὑτῸ σφέλα δὲ) τὰ μ. νυ. καὶ τὰς βάσεις. ΒΌΤΤΜ. Ὶ 

ΟΔΥΣΣΕΊΙΑΣ Ρ. 223---231. 

2206. βέργα, 
2.3.)1... ἔρια | 

ἀναύξητον, ἄναλδόν (Ω. ἄναλγον, ψιμᾶ 
ἄναλσον) τινα οὖσαν, τὴν ἀεὶ ξηρὰν κα 
ταπεινήν. Β. Ω. Μίηά. 133. 231 
᾿Αμφὶ κάρη] Γρ. ἀμφικαρῆ. Ηατ], Τὸ 
νὲς μὲν ἀμφοτέρωθεν οἱονεὶ κεφαλὰ 

ἔχοντα. ἄμεινον δὲ κατὰ παράθεσι 
ἀναγινώσκειν, ἀμφὶ κάρη, περὶ τὴν . 
φαλήν. Ψα]ρ. ᾿Αμφὶ κάρη σφέλα] “ 
μὲν ᾿Ασκαλωνίτης ἀμφὶ κάρη (50Γ. ἃ 
φικαρὴ) σφέλα τὰ μικρὰ ὑποπόδια 
τὰς βάσεις. Ὃ δὲ ἩἩρωδιανὸς, ἀμᾷ 

κάρη, ὡς εἰ ἔλεγε πεμπόμενα ἐπὶ 1 
κάρη" καὶ κατερχόμενα εἰς τὰς πλευρὰ 
συντρίψουσιν αἱ πλευραί. ὑπερβολικῶς ἃ 
εἶπεν ὡς εἰ φαίη τις ὅτι πολλὰς μάστ' 
γας κατέτριψεν ὃ νῶτος τοῦδε. ἜΕΙ 
δὲ, ἀμφὶ κάρη σφέλα, ὡς αὐτῶν 
βαλλόντων ἐπὶ τὴν κεφαλὴν ἐχόντων τὰ 
χεῖρως ὁπότε μέλλοιεν ἀποπέμπειν 
αὐτοῦ. Β. Ω, Σφῳφέλα] Τὰ ὑποπόδις 
ἢ τὰ ἐντινάγματα τὰ δυνάμενα σφῆλ 
ὅ ἐστιν κινῆσαι (. δυνάμενα κι 
ναι). Ψυ]ρ. Ω. Σφέλα] Τὰ ἀμς 
τέρωθεν ἐξοχὰς καὶ ΜΑΙκοὰὉ΄ 

τα. ἢ ἴσως παρὰ τὸ ἀπὸ σφηνῶν 
πεπῆχθαι. σφῆνες δὲ τὰ μικρὰ 
σφέλλα δὲ τὰ μικρὰ ὑποπόδια ἧ, 

-“-ἶπἰ 



Β. ΧΥΙΙ. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Ῥ. 232---.257.ὕ 128 

ευραὶ ἀποτρίψουσι δόμον κάτω βωλλομένοιο. 
Ὡς φάτο" καὶ παριὼν λὰξ ἔνθορεν ἀφραδίησιν 

γίῳ᾽ οὐδέ μιν ἐκτὸς ἀταρπιτοῦ ἐστυφέλιξεν, 
Ὕ ἔμεν ἀσφαλέως" ὁ ὁ δὲ μερμήριξεν ᾿Οδυσσεὺς, 235 

μεταΐξας ῥοπάλῳ ἐκ θυμὸν ἕλοιτο, 

τρὸς γὴν ἐλάσειε κάρη, ἀμφ᾽ οὔδὼς ἀείρας" 

λ᾽ ἐπετόλμησε, φρεσὶ δ᾽ ἔσχετο" τὸν δὲ συβώτης 
κεσεν ἄντω ἰδών' μέγα δ᾽ εὔξατο, χεῖρας ἀνασχών' 
Νύμφαι κρηναῖαι, κοῦρω! Διὸς, εἴποτ᾽ ᾿Οδυσσεὺς 240 

μ' ἐπὶ μηρί ἔκηε, καλύψας. πίονι δημῷ, 

γῶν, η6᾽ ἐρίφων, τόδε μοι κργήνατ᾽ ἐέλδωρ, 

ἔλθοι μὲν κέινος ἀνῆρ, ἀγάγοι δέ ἑ δαίμων 

κέ τοι ἀγλαΐας γε διωσκεδάσειεν ὁ ἁπάσας, 

ς γὺν ὑβρίζων φορέεις, ἀλαλήμενος αἰεν 245 
τυ κατ᾽" αὐτὰρ μῆλα κακοὶ φθείρουσι γομῆες. 
Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε Μελάνθιος, αἰπόλος αἰγῶν" 
πόποι, οἷον ἔειστε κύων, ὀλοφώϊω εἰδώς ; 

᾿ ποτ᾽ ἐγὼν ἐπὶ νηὸς εὐσσέλμοιο μελαίνης 
ω τήλ' ̓ Ιθώκης, ἵνω μοι βίοτον πολὺν ἄλφοι. 250 
γὰρ Τηλέμωχιον βάλοι ἀργυρότοξος ᾿Απόλλων 
ἴᾳ ἐν μεγάροις, ἢ ὑπὸ μνηστῆρσι δαμείη, 

Ὀδυσηϊ γε τήλου ἀπώλετο νόστιμον ἥμαρ. 

Ὡς εἰπῶν, τοὺς μὲν λίπεν αὐτόθι, ἠκῶ κιόντας, 

τὰρ ὃ βη᾽ μώλα δ᾽ ὦ ὦκα δόμους Ἱ ἵκωνεν ἄνωκτος. 256 
τίκα δ᾽ εἴσω ἴεν, μετὰ. δὲ μνηστῆρσι κάβθιζεν, 

τίον Εὐρυμάχου" τὸν γὰρ φιλέεσκε μάλιστα. 

21,2. πλευραὶ} πλευραὶ δ᾽ Η. 4247. οὖδας] οὐδὲὶς Η. ἀμφουδὶς . 10. ἐρεί- 

:ῬΓῸ ἀείρας ἈΡΟΙ]]οΏΐι5 ν. ἀμφοῦδας. ΡΟΗΒ. 230. νείκεσεν] νείκεσ᾽ ἐς Η. 
κεσ᾽ ἐσάντα Υ̓. Ὁ. βιδών. 241. πίονι] ἀργέτι Ψ. 4242. βαρνῶν. 243. ἔε. 

6. ξάστυ. 247. προσέξειπε. 248. ἔξειπε. ξειδώς. 252. μεγάροις] 

γάροις Ἡ. 254. αὐτόθι] αὐτοῦ Ἡ. 10. ξειπών. 255. βάνακτος. 

4. Πλευραὶ ἀποτρίψουσι) Ἔμφατι- ταῖς προσεύχεται ἤτοι καθὸ ἀγροῖϊκός 
» ὅτι αἱ τούτου πλευραὶ ἀποτρίψουσι ἐστιν, ἢ ὅτι τότε τὴν κρήνην προήει. 
ὑποπόδια. Ψυ]ρ. 237. ᾿Αμφ᾽ οὐδίς Ψα]ρ, ὦ. 244. ᾿Αγλαΐας) Τοὺς καλ- 
101, τὸ δὲ ἀμφουδὶς ὀξύνεται ὡς λωπισμούς. ]ρ. 256. Κάθισεν (ϑ8ἷς 
ριφίς. Η41], Οἵ. 86 }0]. λ΄, 597. δά. δῃϊ.}} ᾿Ἑκαθέζετο. υ]σ. 257. 
[Φ᾽ ΟΥ̓ΔΗΣ (5810). περὶ τὸ ἔδαφος. Τὸν γὰρ φιλέεσκε μάλιστα) ᾿Ἐπεὶ τῇ 
'ξ: 240. Νύμφαι κρηναϊαι] Ταύ- ἀδελφῇ αὐτοῦ ἐμίγνυτο Μελανθοῖ. Ω. 

ΒΗ 2 



144. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Ρ. 258-270. 118. ΧΥΙΙ͂Ν 

τῷ πάρα μὲν κρειῶν μοιρῶν θέσαν, οἱ πονέοντο" 

σῖτον δ᾽ αἰδοίη ταμίη παρέθηκε φέρουσα, 
ἔδμεναι" ἀγχίμολον δ᾽ ᾿Οδυσεὺς καὶ δὲ ιος ὑφορίβὸς 
στήτην ἐρχομένω" περὶ δέ σφεας ἤλυθ ἰωὴ ᾿ 

φόρμιγγος γλαφυρής" ὠνῶ γάρ σφισι βώλλετ᾽ ἀείδειν 

Φήμιος" αὐτὰρ ὃ χειρὸς ἑλὼν προσέειπε συ[βώτην" 

Εὐμαν, ή μάλα, δὴ τάδε δώματα κάλ᾽ Ὀδυσῆος, τ 

ῥεῖα δ' ἀρίγνωτ᾽ ἐστὶ καὶ ἐν πολλοῖσιν ἰδέσθαι. β 
εξ ὁ ἑτέρων Ἔτερ' ἐστίν" ἐπήσκητωι δέ οἱ αὐλὴ | 

τοίχω καὶ θριγκοῖσι, θύραι, δ᾽ εὐερκέες εἰσὶ Ἢ 

δικλίδες" οὐκ ὧν τίς μιν ἀνὴρ ὑπεροπλίσσαιτο. 

γιγνώσκω δ᾽, ὅτι πολλοὶ ἐν αὐτῷ δαῦτω τίθενται μἱ 
ἄνόρ ες" ἐπεὶ κνίσση μὴν ἀνήνοθεν, ἐν δέ τε φόρμιγξ 270. 

ἤπύει, ἣν ἄρω δαιτὶ θεοὶ ποίησαν ἐταίρην. “) 
Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφης, Εὔμαιε συβῶτα: Δι! 

ῥέν' ἔγνως" ἐπεὶ οὐδὲ τώ τ᾽ ἄλλα πέρ ἐσσ᾽ ἀνοήμων. ὃ; 

ἀλλ' ἄγε δὴ φραζώμεβ, ὅπως ἔστωι τάδε ἔργω. ᾧ 
ἠὲ σὺ πρῶτος ἔσελθε δόμους εὖ εὖ νωιετώοντως, 275. 

δύσεο δὲ μνηστήρας, ἐγὼ δ᾽ ὑπολελψομαι αὐτοῦ" " 

εἰ δ᾽ ἐθέλεις, ἐ ἐπίμεινον, ἐγὼ δ᾽ εἰμυι προπάροιθε' ; Ἢ 

μηδὲ σὺ δηθύνειν, μῆ τίς σ᾽ ἔκτοσθε νοήσας 

ἢ βάλη, ἢ ἢ ἐλάσγη" τάδε σε φράζεσθαι ἀ ἄνωγα- ᾿. 

26ο. δῖβος. 262. γάρ] δέ, οἴ γάρ ΒΙΠΡΓΆΒΟΓ. ἯΙ, 464. προσέξειπει Ι 
,ός. Ειδέσθαι. 266. βοι. 26η. εὐερκέες ΟΧ διηθηά. 6] υβά θη} ἢ]. ΗΕ 
εὐεργέες Δ΄. εὐερκέες ἈΡΟ]]ΟὨΪιΒ. ν. ὑπεροπλίσαιτο. ΓΟΙΒ. 270. ἀνήνο: 
θεν] ἐνήνοθεν, ἃ τη. μ΄. ΗῸ Ν, 274. Βέργα. 2706. δύσεο] ". 
(“Ἴμερε ὃδῦσαι.» ῬΟΒΒ.) λίσσεο γῥτὸ ν. 1. Ψ. 10. ὑπολείψομαι] ὑτ 
λήψομαι Ν'΄. εἴ 282. 

“όι. Περὶ δέ σφεας) ᾿Αντὶ τοῦ, περὶ 
γάρ σφεας. Ηδ1]. “66. Ἔξ ἑτέρων 

ἕτερ᾽ ἐστίν] Διὰ τούτων βούλεται δη- 
λοῦν ὡς (τοορηζί. 1η5. οὐ) μονοστέγων 
τῶν βασιλείων ὄντων ἀλλὰ πολυστέγων. 
νυὶρ. Κατ᾽ ἀκρίβειαν τὸ ἕτερα διὰ τὸ 
δίστεγα εἶναι ὡς μονοστέγων ὄντων τῶν 
ἰδιωτικῶν οἰκημάτων. Β. Ω. Δηλονότι 
τρίστεγοί εἰσι. Ῥα]. ᾿Επήσκηται) Μετ᾿ 

ἐπιμελείας διακεκόσμηται. ᾧ, Ψιϊρ, 
267; Τοίχῳ καὶ θριγκοῖσι] Τοῖς ἐπὶ τῶν 

Ἤτοι ὑπερηφανήσει. ἢ εὐχερῶς ἐπιβόυ" 

τοιχίων ἀκανθώδεσ, περιφράγμασιν εἰ 
ἠσφαλισμένοις. Β.. Ω. Εὐερκέες] ᾿Δσί 
φαλεῖς. εἰ δὲ, εὐεργέες, καλῶς εἰργάσ- 
μέναι. Ψαΐρ. 68, Ὑπεροπλίσσαιτο) 

λεύσει. “ι]σ, 260. Δαῖτα τίθενται] 
Γρ. πένονται. Ἠατ]. 270. ᾿Ανήνοθεν᾽ 

᾿Ανέρχεται. Ἄα]ρ, Η 41]. ᾿Αρίστ. 
ἐγήνοθεν. αἱ δὲ κοιναὶ ἀνήνοθεν. Ηδν 
270. Δῦσε δέ. Γρ. δύσαιο πΣ 2 

ΡΟΑΚΒ,), εἴσελθε. Ηγ]. 286. Γαστέρα! 
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Τὸν δ ἠμείβετ ἔπειτω πολύτλας δῖος ᾿Οδυσσεύς" 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Ρ. 

γννώσκω, φρονέω" τά γε δὴ νοέοντι κελεύεις" 

λ᾽ ἔρχευ προπάροιθεν, ε ἐγὼ δ᾽ ὑπολείψψομιαι αὐτοῦ" 
γάρ τι πληγέων ἀδαήμων, οὐδὲ βολάων' 

μήεις μοι θυμὸς, ἐ ἐπεὶ κακὰ πολλὼ πέπονθα 
μάσι καὶ πολέμῳ" “μετὰ καὶ τόδε τοῖσι γενέσθω. 

στέρα δ᾽ οὔπως ἐστὶν ἀποκρύ 

(μένην, ἣ πολλὰ κάκ᾽ ἀνθρώποισι δίδωσι" 

ἕνεκεν καὶ νῆες ἐὔζυγοι ὁπλίζονται 

τον ἐπ᾽ ἀτρύγετον, κακὰ δυσμενέεσσι φέρουσαι. 

Ὼς οἱ μὲν τοιαῦτω πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον᾽ 

δὲ κύων κεφωλήν τε καὶ οὔατα κείμενος ἔσχεν 

γος Ὄδυσσηος τωλασίφρονος, ὅν ῥά" ποτ αὐτὸς 

ψε μέν, οὐδ᾽ ἀπόνητο᾽ πάρος δ᾽ εἰς Ἴλιον ἱρὴν 

ετο᾿ τὸν δὲ πάροιθεν ὠγίνεσκον νέοι ἄνδρες 

γῶς ἐπ᾽ ἀγροτέρως, ἠδὲ πρόκως, ἠδὲ λωγωούς. 

28ο----200. 195 

280 

“ὃς 

“».) μεμαυίαν, 

290 

205 
».4 7 5 ΄ 27 

τότε ΜΝ ἀπόθεστος, ὠποιχομένοιο ὠνώκτος, 

πολλῇ κόπρω, ἢ οἱ προπάροιθε θυράων, 

ἰόνων τε, βοῶν τε, ἅλις κέχυτ᾽" ὄφρ᾽ ἂν ἄγοιεν 

ὥες Οδυσσῆος τέμενος μέγα κοπρήσοντες" 

80. δῖος. 

). Βίλιον. 

᾽, βάλις. 

ὕπως ἔστιν ἀποκρύψαι ᾿Ανεξέλεγκτον 

σαι. ἐμφαίνει γὰρ ἑαυτήν. Β. 287. 
μένην) Συνήθως κακίζει τὴν γασ- 
χ, ὡς καὶ ἐν τούτοις" ᾿Αλλ᾽ ἕνεκ᾽ οὐλο- 

ἧς γαστρός (ο΄. 444.}" ᾿Αλλά με 
τὴρ ̓ Οτρύνει κακοεργός(σ΄. 5.3.}" Οὔτ 

τὶ στυγερὴ ἐπὶ γαστέρι (η΄. 21τ6.). 
201. Ἂν δὲ κύων] Πῶς τὸν μετα- 

ἰρφωμένον ἐπιγινώσκει; ὅτι παρὰ 
; ἀνθρώπους (δ τ]ρ. ἴπ8. καὶ) τὰ 
γα ζῶα μᾶλλον ἀντιλαμβάνεται. καὶ 
τῆς ὀδμῆς αὐτὸν ἐπέγνω. ᾿Αλλὰ μετὰ 

αὗτα ἔτη πῶς ἔζη ὁ κύων ; ̓Αριστο- 
ἧς φησὶν, τέσσαρα καὶ εἴκοσι ζὴν ἔτη 
χα, ὦ, ΝΡ. 292. ἔΑργος] "Ὄνομα 

281. νοέοντι] νοέοντι Η. 
206. ἀποιχομένοιο ἄνακτος] ἀποιχομένου ᾿Οδυσῆος ἃ πῃ]. ρῦ. 568 

ἢ οἱο Τηϊ δι! }, Οἵ ΒΕ ΡΥΆΒΟΥ. γρ. ἄνακτος ]. 
200. κοπρήσοντες] κυπρίσσοντες ΘΧ Θηη6η4, Η. 

284. ἐπεὶ κακὰ] ἐπειδὴ Μ΄, 

10. ξάνακτος. 207. ἔοι 

κύριν τοῦ ᾿Οδυσσέως κυνός. νυὶς. 
294. Πάροιθεν] Πρότερον πρὸ τοῦ γ1- 
ράσαι. ἢ ἔμπροσθεν τῆς Ἰθάκης εἰς τὴν 

ἤπειρον. λαγωὸς γὰρ οὐ γίνεται ἐν ᾿1θά- 

κῃ, ὥστε δῆλον ὅτι εἰς τὴν ἤπειρον ἐκυ- 
νηγέτουν. ἢ. 205. Πρόκας] Πρὸξ εἶδος 

ἐλάφου ταχυτάτης. ἀπὸ τοῦ προϊκνεῖσθαι. 
Β. Δορκάδων εἶδος ἢ ἐλάφων. Ω. Νεὶρ. 
Ἢ τὰ ἔκγονα τῶν ἐλάφων». νυ ρς. 206. 

᾿Απόθεστος) ᾿Ανεπιμέλητος, ἀτημέλητος, 

ἀπόθητος. δ α]ρ. οα. τθο. ᾿Απόθητος, 

Ηλ1]|. 209. Ἐέμενος] 
Κοπρίσοντες] Κοπρίσαι ὀφείλον- 

ἀνεπιμέλητος. 
Χωρίον. 
τες. Ψα]ρ. Κοπρήσσοντες] Κοπρεύσον- 
τες, κόπρον τῇ γῇ ἐπιβάλλοντες. Κατα- 
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ἔνθα, κύων κεῖτ ΓΆργος, ἐνίπλειος “κυνοραιστέων. 

δὴ τότε ΔΛ ̓ ὡς ἐνόησεν Ὀδυσσέα ἐ ἐγγὺς ἐόντα, 

οὐρῇ μέν ῥ᾽ ὅγ᾽ ἔσηνε, καὶ οὔατα κάββαλεν ἄμφω" 

ὦσσον δ᾽ οὐκ ἔτ᾽ ἐπειτῶ δυνήσιωτο δὲ οἱΟ ἄνωκτος 

ἐλθέμεν" αὐτὰρ ὃ νόσφιν ἰδὼν ἀπομόρξατο δάκρυ, 

ῥέϊω λαθὼν Εὐμαιον' ἄφαρ δ᾽ “ἐρεείνετο μύθῳ" 

Εὐμαί;, ή μάλα θαῦμα," κύων ὅδε κεῖτ ἐνὶ κόπρω, 

κωλὸς μὲν δέμας ἐ ἐστὶν, ἀτὰρ τόδε γ᾽ οὐ σάφα οἰδω, 

εἰ δ καὶ ταχὺς ἔσκε θέειν ε ἐπὶ εἴδεϊ τῷδε, 

᾿ αὕτως, οἷοί τε τραπεζήες κύνες ἀνδρῶν 

γίγνοντ᾽, ἀγλαΐϊης δ᾽ ἕνεκεν κομέουσιν ἄνωκτες. 

Τὺν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφης, Εὔμαιε συβῶτα᾽ 
καὶ λίην ἀνδρός γε κύων ὅδὲ τήλε θανόντος. 

εἰ τοιόσδ εἴη ἡμὲν δέμας, ἠδὲ καὶ ἔργα, 
οἷόν μιν Τροίηνδε κιὼν κατέλειπεν Ὀδυσσεὺς, 

αἶψά κε θηήσαιο, ἰδὼν τωχυτήτω καὶ ὠλκήν' 

οὐ μὲν γάρ, τι φύγεσκε βαθείης βόώϑθεσιν ὕλης 
κνώδαλον, ὅ ὁ, ττι ἴδοιτο καὶ ἴχνεσι γὰρ περιήδην 

γὺν δ᾽ ἔχεται κακότητι" ἄναξ δέ οἱ ἄλλοθι πάτρης 

ὥλετο" τὸν δὲ γυνάικες ὠκηδέες οὐ κομέουσι. 

403. ῥοῖο βάνακτος. 404. ἰδὼν} ἰὼν Ψ, 10. ἀπομόρξατο ἃ τη. Ρ΄΄. 566 
ο ἴῃ ε δἵ ὁ ὦ πηυϊαίιμι Η. ΡΟΗΒ. 10. Ειδών. 305. ἐρεείνετο] ἐρε' 
εἰνατο Ἡ. 207. βοῖδα. 408. ἐείδεϊ. ΦΎΡ, ἀγλαΐης]} γβ- ἀγα 6, 
ΒΌΡΓΑΒΟΥ. καλλονῆς Η..᾿ 10. κομέουσιν] κοσμέουσιν 584 σ᾽ ΘΥΆΒ.1ΠῚ 
10. ξάνακτες. 313: βέργα. 314. μιν ἃ Τὴ, ῬΥ. μοι Ροϑβί ΓΆΒΌΓΔΠΙ 
315. Ριδών. 417, Ὅν. 1τὶ ἀμ" ΡΙΠΊΟ ὅττ᾽ ὅδε ἀεδίηα8 ὅττι δίοιτο 50 Γ Ἷ 
510 οἱ 5] οββᾶῃῃ Δα! διώξεε Η. ΡΟΆΒ. δ, ττ᾽ ἰδίοιτο Ψ. ὕ,ττι δίοιτο 

10. ξίδοιτο. περιβήδη. 418. οἵ που. 10. ̓ ξαναξ δέ ῥοι. 

"Ὁ ᾿ ͵7 Ἀ ,ὔ 

χρηστικῶς δὲ τέμενος τὸ χωρίον. Β. 
, “ 

300. Κυνοραιστέων] Τῶν κροτόνων. τινὲς 
δὲ λέγουσιν ἄλλα ζῶα ἐγγίνεσθαι, ἃ 
λέγεσθαι κυνοραϊσταί. κροτόνων, ῥαίουσι 

᾿ ε “ 
γὰρ τοὺς κύνας πίνοντες τὸ αἵμω αὐτῶν. 

εἰσὶ δὲ ταῦτα τὰ καλούμενα τζιβίκια. 
“ ᾿ 

Ψυ]ρ. Τῶν κροτώνων" τινὲς λέγουσιν ἄλλα 
νυ ΟΝ " 

ζῷα ἐγγίνεσθαι ἃ λέγεται κυνοραῖστά. Ω. 
305. Οοἀ. Ηδχ1]. μαροῖ ΓΡ. δ᾽ ἐρέεινε, 

- ἨόβγοΙ,Ν. Κρότονοι" κρότωνες. 

[τὰ τατηθη αὖ ροβῖ Οἱ Εἰ πλιι] ε ἈΠ1αυ ἧς 
ΘΙΥ̓ΆΘΌΓῚ 510; [ογΐαββθ, αἱ Ῥουύβοπιβ 
τὸν ἱ. 36, Ἢ αὕτως) ᾿Απλῶς καὶ ὦ 

ἔτυχε. Β. 410. ᾿Αγλαΐης δ᾽ ἕνε ἐν 

Κύσμου χάριν ἢ καλλωπισμοῦ. Β. 
Καλλονῆς. α]ρ. 317. Κνώδαλον] Κν, 
ρίως μὲν τὸ θαλάσσιον θηρίον τὸ κῆτι 
γῦν δὲ θηρίον ὑπὸ κυνῶν ἁλισκόμενι 
Νυ]ρ. Περιήδη] Διώξειε περισσῶς ἤδ 

! 
ΒΟυΤΤΜ. 
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μες δ ̓  εὖτ᾽ ὧν μηκέτ᾽ ἐπικρατέωσιν ἄνωκτες, 320 

᾿ ἔτ᾽ ἔπειτ᾽ ἐθέλουσιν ἐ ἐναίσιμα ἐργάζεσθαι" 

συ γάρ ψ' ἀρετῆς ἀποαίνυτωι εὐρυόπω Ζεὺς 

ρος, εὖτ᾽ ὧν μιν κωτῶ δούλιον ἡ ἡμαρ. ἐλήσιν. 

Ὡς εἰπὼν, εἰσῆλθε δόμους εὖ εὖ γαιετάοντασ᾽ 
δ᾽ ἰθὺς μεγάροιο μετῶ μνηστηραις ἀγαυούς. 415 

᾿Αργον δ᾽ αὖ κατὼ μόιρ' ἔλαβεν μέλανος θανάτοιο, 
τίκ᾽ ἰδόντ᾽ Ὀδυσήα ε ἐεικοστῳ ἐνιαυτῷ. 

Τὸν δὲ πολὺ πρῶτος ἴδε Τηλέμαχος θεοειδὴς 

μενον κατὰ δώμα συβώτην' ὦκα δ᾽ ἔπειτα 
γ᾽ ἐπὶ οἱ καλέσως" ὁ δὲ παπτήνας ἕλε δίφρον 330 

μένον, ἐνθάδε δαιτρὸς ἐφίᾷσκεν, κρέω πολλὰ 

ἰόμιενός μνηστήρσι, δόμον κάτω δαινυμένοισι" 

κατέθηκε φέρων πρὸς Τηλεμάχοιο τράπεζαν 

τίον" ἔνθα δ᾽ ὦ ὥρ᾽ αὐτὸς ἐφέζετο' τῷ δ᾽ ἄρα κήρυξ 

ρων ἑλὼν ἐτίθει, κανέου τ᾽ ἐκ σῖτον ἀείρας. 335 
᾿Αγχίμολον δὲ μετ᾽ αὐτὸν ἐδύσετο δώματ᾽ Ὀδυσσεὺς, 
ὠχῷ λευγαλέῳ ἐνωλίγκιος, ἦδε γέροντι, 

ἡπτόμενος" τὼ δὲ λυγρὼ περὶ χροὶ εἰμωτω ἕστο" 

δε ἐπὶ μελίνου οὐδοῦ ἔντοσθε θυράων, 

γώμενος σταθμῷ κυπαρισσίνῳ, ὃν πότε τέκτων 2440 

σεν ἐπιστωμένως, καὶ επὶ στάθμην ἴθυνε. 

220. ἐπικρατέωσιν] ἐπικρατέουσιν Ν'. 10. βάνακτες. 421, βεῤγάζεσθαι. 
4. ξειπών. 427}. αὖτε Ειδόντ᾽, βεξεικοστῷ. 428. Εἶδε. θεοξειδής. 
ο. ῥοῖ, 431. ἐνθάδε] ἔνθα δὲ Η. ὙΥ. 234. ἔνθα δ᾽ ἀρ ἔνθά περ Η. 
ἐφέζετο] ἐφίζετο οἴ Βιιργάβου. γρ. ἐφέζετο Η. 435. ἐτίθει] προτίθει Ν'. 
6, ἐδύσετο] ἐδύσατο Θἴ 5ιιργΆβογ, σσε Η. 438. ξείματα βέστο. 

ἄγραν αὐτοῦ δηλονότι. Β. 2421. σεως γινομένην. οἱ δὲ δοῦλοι κἂν ἀγαθόν 
(ἔτ᾽ ἔπειτ᾽ ἐθέλουσιν Οἱ μὲν φαῦλο, τι πράξωσι τοῦ δεσπότου κελεύσαντος 

βούλονται, οἱ δὲ ἀγαπῶντες οὐ δύναν- ἧττον ἐπαινετοί εἰσι. Β. 5430. Νεῦσ᾽ 
, τὸ γὰρ ἐθέλειν καὶ ἐπὶ τοῦ δύνασ- ἐπί οἱ καλέσας] Τὸ δὲ ἑξῆς, ἐπένευσεν 

καὶ ἐπὶ τοῦ βούλεσθαι. Β. 322. αὐτῷ ἐξ ὀνόματος καλέσας. Β. 431. 

ετῆς] Τῆς ἑκουσίου πρὸς τὰ ἔργα ῥοπῆς ἮΕνθάδε δαιτρὸς ἐφίζεσκεν] Ἔν ᾧ δίφρῳ 
αἷρ;. ὁρμῆς). . νυ !ρ. ᾿Δρετήν φήσι ὁ μάγειρος ἐκαθέζετο κρέα πολλὰ δαιό- 
’ ἀγαθὴν ἐργασίαν τὴν μετὰ προαιρέ- μενος μνηστῆρσι. θ. 435. Προτίθει 

᾿Μα]Ὲ σοδ]υἷτ πος Βομο]α πὶ. Τὰ αιο νὸχ διώξειε βοογβῖαν βρθοῖδξ δα Ἰδοϊοποι δ ,- 
»» 6 πὶ ππιηο γοοορὶῦ ν οΙῆιι5. Νὰ ἴῃ τοχῖ. Η τ]. ἀποαῖιο ὅττι δίοετο ΘΧ Θῆν. 5ουρ- 
ἃ σαπῃ ρ]οβϑὰ διώξει, ΒΙΓΎῚΎΜ. 
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Τηλέμαχος δ᾽ ἐπὶ οἵ καλέσας προσέειπε συβώτην, 
ἄρτον τ᾽ οὖλον ἑλὼν περικαλλέος ἐκ κανέοιο, 

καὶ κρέω, ὥς οἱ χεῖρες ἐχάνδανον ἀμφιβαλόντι' 
Δὺς τω ξείνω ταῦτῶ φέρων" αὐτόν τε κέλευε 

αἰτίζειν μάλα πάντας ἐ ἐποιχόμενον μνηστήρας" 
αἰδὼς δ᾽ οὐκ ἀγαθὴ κεχρημένω ἀνδρὶ παρεῖναι. 

Ἃς φάτο: βη δὲ συφορβὸς, ε ἐπεὶ τὸν μῦθον ἄἅ ὥκουσεν, 

ἀγχοῦ δ᾽ ἱστάμενος ἔπεω πτερόεντω προσηύδα" 
Τηλέμαχός ΤΟΙ, ξεῖνε, διδοὶ τώδε, καί σε κελεύει 

οἰτίζειν μάλα πάντως ἐποιχόμενον μνηστήρας" 

αἰδὼ δ᾽ οὐκ ἀγαθήν φησ ἔμμεναι ἀνδρὶ; προϊκτη. 

Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις, Ὀδυδοεύς: 

Ζεὺ ἄνω, Τηλέμωχόν μοι εν ἀνδράσιν ὄλβιον εἶναι, 
καί οἱ πάντω γένοιθ᾽, ὅσσω φρεδὶν ἥσι μενοιν. 
Ἦ ῥω, καὶ ἀμφοτέρῃσιν ἐδέξατο, καὶ κατέθηκεν 

αὖθι, ποδῶν προπάροιθεν, ἀεικελίης ἐπὶ πήρης. 

ἤσθιε δ᾽, ὡς ὅτ᾽ ἀοιδὸς ε εν μεγάροισιν ἄειδεν, 

μὴ ὁ ΣΝ, ἐμεάξον ὁ δ᾽ ἐπαύσατο θεῖος ἀοιδός. 

442. ῥοῖ, προσέβειπε. 
νέοιο Ἡ. 444. κρέα] κρέας Ἡ. Ὗ. 
ἀνδρὶ παρεῖναι] ἀγαθὴν φῆσ᾽ ἔμμεναι ἀνδρὶ προΐκτῃ Ν. 

10. βέπεα. 

458. δ᾽ ὡς] δὲ ὡς οἵ δὶς δὲ οὐ 372. Η. δ᾽ ἕως ὟΝ. 
κει] ὃ δεδειπνήκειν Η. ὅδε δειπνήκειν, Θἴ γρ. ὁ δεδειπνήκει Δ΄, ὁ δεδειπνήκει 
10. ὁ δ᾽ ἐπαύσατο] ὁ ᾿ δ᾽ ἐπαύετο (510) Η.. ὅδ᾽ ἐπαύετο Μ΄. ὁ δ᾽ ἐπαύετο». 

πτερόεντ᾽ ἀγόρευε Η. 
͵7 

κελίης. 

Παρετίθει. Ψα]ρ. 443. Οὖλον) Ὅλον, 
κατὰ ἔκλειψιν τοῦ υ- α]ρ. 344. Ὥξ' 
οἱ χεῖρες] Νῦν τὸ ὡς ἀντὶ τοῦ ὅσον αἱ 
χεῖρες αὐτοῦ περιεβάλλοντο, ἐχάνδωνον. 
Β. ᾿Αμφιβαλόντι] ΤΡ. ἀμφιβαλώντε. 
ΗΔΗ͂; 3.47. ᾿Ανδρὶ παρεῖναι "] Εἰς τὸ 
παρεῖναι, κεχρημένῳ ἀνδρὶ οὐκ ἔστιν ἐπ- 
ὠφελὴς ἡ αἰδώς. Β. Καὶ Ἡσίοδος (Ἐ. 

415. 6 οἵ, 4908.), Αἰδὼς δ᾽ οὐκ ἘΡῸ 
κεχρημένον ἄνδρα κομίζει. Νιηά. 132. 
352. Αἰδῶ δ᾽ οὐκ ἀγαθήν) Γρ. αἰδὼς δ᾽ 
οὐκ ἀγαθή. ΝἸη4. 133. ᾿Ανδρὶ προϊκτῃ] 

Υ Ὅς ναγϊοίαίο Ἰθοϊοηβ να. Εγποβί, Ῥουβ. ΑἸτου. ᾿ 
Ζ Πεάϊ ᾳφυοᾶ αἴοτηχα ἄτα νοϊαϊτ. Νὰ ἴῃ Ηδ0]}. πιο Ἰοοο ᾿ΐογπτη δεδεισνήκειν ἢ 

εις ἴῃ Ὁ. δπΐθηῃ Ἰὰσπηοβα Οὕτω δεδεισνήκει. 
Εὖθ'᾽ ὅδ᾽ ἐδειπνήκει]) ᾿Αντὶ τοῦ, δεδειπνήκειεν, Οοὰ. Β. πὶϊ ηἶδὶ οο: 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Ρ. 342-.--350. 

343. ἐκ κανέοιο] ἐν κανέοισι Θἷ Β1ρΥΆΒΟΥ, γρ. ἐκ Κα 

118. ΧΥ͂ΤΙ 

10. ῥοι. 347. ἀγαθὴ κεχρημέι 
340. πτερόεντα προσηῦδι 

3.55. οι. Ρῆσι. 2457 
250. ὅδ᾽ ἐδὲ 

ΚΑ 

ει 

Ἴκτης ιλωτέον, παρὰ γὰρ τὸ παραβά 

λειν τὴν χεῖρα καὶ αἰτεῖν δωρεάν. ἢ ̓  
τοῦ αἰτεῖν ἱκετεύων, εἰ δασύνεται ' 

Μεταίτῃ, παρὰ τὸ ἱκετεύειν καὶ προσ 

τεῖν. νυ. 454. Ὄλβιον εἶναι] ̓ 
κοινοῦ, ποίησον. Δυ!ρ. 457. Ἐπὶ Ὁ ᾿ 

ρῆς] Ἐπάνω τῆς πήρας. ἁπλώσας 

τὴν πήραν ἀντὶ τραπέζης ἐπάνω εθήκ 
νυν. Β. ὦ. 458. Ὡς ὅτε] Μέ 
οὗ. Ψυ]ρ. 350. Εὖθ᾽ ὃ δεδειπν ᾿ 
(. υγὰὶθ -εὉὸ Οὕτω, δεδει 
3 “ 7 Ὃ 
ἀντὶ τοῦ δεδειπνήκει 2. ὡς τὸ, Ησκειν Εἰ 

ΒΌΤΤΜ. 

Τυμὰ ἴῃ Ὁ. πηθηάοβο ἤσκει κεν ε. 2 
ΒΌΤΤΜ. 
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Ἰστήρες δ᾽ ὁμάδησαν ἀνὼ μέγωρ᾽" αὐτὰρ ᾿Αθήνη, 

χι παρισταμένη, Λαερτιάδην Ὀδυσηα 

ν᾽, ὡς ὧν πύρνα κατὰ μνηστη ἡρῶς ὠγείροι, 

ίη θ᾽, οἵτινές εἰσιν ἐνωίσιμοι, οἱ τ᾽ ἀθέμιστοι" 

λ᾽ οὐδ᾽ ὡς τιν᾽ ἔμελλ᾽ ὠπωλεξήσειν κωκότητος. 

δ᾽ ἴμεν οἰτήσων ἐνδέζια φώτα ἑκώστον, 
ντοσε χεῖρ᾽ ὀρέγων, ὡς εἰ πτωχὸς πάλαι εἴη. 

Ἵ ἐλεαίροντες δίδοσαν, καὶ εθάμβεον αὐτόν᾽ 
λήλους τ᾽ εἴροντο, τίς εἴη, καὶ πόθεν ἔλθοι. 

τι δὲ καὶ μετέειπε Μελάνθιος, αἰπόλος αἰγῶν᾽ 
Κέκλυτέ μευ, μνηστῆρες ἀγακλειτῆς βασιλείης, 
)ε περὶ ξείνου" ἡ γάρ μιν πρόσθεν ὅ ὅπσωπα. 
, μὲν οἱ δεῦρο συβώτης ἡ ἡγεμόνευεν᾽ 
ὃν ὁ οὐ σάφα οἴδω, πόθεν γένος εὔχεται εἴνωι. 
Ὡς ἔφατ᾽" ᾿Αντίνοος δ᾽ ἔπεσιν νείκεσσε συβώτην᾽ 
ρίγνωτε, συβώτα, τίη δὲ σὺ τόνδε πόλινδε 
ἵγες; ή οὐχ, ὥλις ἥμιν ἀλήμονές εἰσι καὶ ἄλλοι 

“χοὶ ἀνιηροὶ ἢ δαιτῶν ἀπολυμαιντήῆρες ; 4 

οσῶ!; ὅτι τοί βίοτον κωτέδουσιν ὥνωκτος 

(δ᾽ ἀγειρόμενοι ; σὺ δὲ καί ποῦ, τόνδ᾽ ἐκάλεσσας ; 
Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφης, Εὔμαιε συβώτα" 
τίνο᾽ » οὐ μὲν κωλὼ καὶ ἐσθλὸς ἐ ἐὼν ἀγορεύεις" 

γὰρ δὴ ξεῖνον καλεῖ ἄλλοθεν αὐτὸς ἐπελθὼν, 

326ο 

365 

370 

πυ 

61. Λαξερτιάδην. 465. βέκαστον. 460. μετέειπε. 7.2. ἔοι. 
» βοδα. 574. βέπεσιν. 575. ὦ “ρίγνωτε] ὦ ἀρίγνωτε ὙΥ. 476. Ῥάλις. 

. βάνακτος. 470. καί ποθι τόνδ᾽ ἐκάλεσσας] καὶ προτιτόνδε καλέ- 
Η. 

ἐ (1]. γ΄. 4838... Ηδι]. ΟΩ. συβῶτα ὦν. ἢ ἐπίσημε διὰ κακίαν ἢ 
᾿Αρίγνωτε] ᾿Επίσημε, 

ἄγαν ἔκδηλε ὅτι συβώτης ὑπάρχεις. 
νυ ϊρ. 478. Ἢ ὄνοσαι] ᾿Ἐκφαυλίζεις, 

. Πύρνα] Πύρνα, τοὺς πύρνους, πτωχείαν. Β. Ο. 

Κύκλα τοὺς κύκλους. Β. Πύρινα 

χ, ψεὶρ. 364. ᾿Απαλεξήσειν κα- 

τος] Κωλύσει καὶ ἀπολήξει τοῦ κακοῦ. 

ες γὰρ ἦσαν μοχθηροί. Ω. 465. 
ἐξια} ᾿Απὸ τοῦ δεξιοῦ μέρους. γυϊρ. 

. Πτωχὸς πάλαι εἴη) Ὡς μεμελὲ- 
ς ἐκ πολλοῦ τὴν πτωχείαν" ὡς 

πτωχὸς ὑπῆρχεν ἐκ πολλοῦ. Β. 
ὙΧῸ ἀρίγνωτε] Ὦ δῆλε 

ΝΟΙ,. 11. 

πᾶσι 

εὐκαταφρόνητον καὶ τὸ μηδὲν νομίζεις. 
Νῦν ἀντὶ ὠφελῇ. Μυϊρ. 

2479. ΠΟΘΙ. πόθεν (567. ποθέν). 
νυΐρ. [Ιη Ηδι]. Γρ. καί ποθι πόθεν 
(Θ αυΐθιιβ αἰτντι εβδὲ Ἰηϊουργοία- 
το ποθέν): ἴῃ πηᾶτρ. διιΐθηι, ᾿Ἔγκλι- 
τικὸν τὸ ποθ 482. Τίς γὰρ δὴ ξεῖνον 

5 

τοῦ 
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ἄλλον γ᾽, εἰ μὴ τῶν, οἱ δημιοεργοὶ ἐ ἔωσι ; 

μάντιν, ἢ ἢ ἰητήρω κακῶν, η τέκτονα δούρων, 

Ἃ καὶ θέσπιν ἀοιδὸν, ὁ κεν τέρπησιν ἀείδων ; 

οὗτοι γὰρ κλήτοί γε βροτῶν ἐ ἐπ᾽ ὠπείρονω γαϊαν" 
πτωχὸν δ᾽ οὐκ ἄν τις καλέοι τρύξοντά καὶ ἑ αὐτόν. 

ἀλλ᾽ αἰεὶ χωλεπὸς περὶ πάντων εἰς μνηστήρων ᾽ 

δμωσὶν Ὀδυσσῆος, πέρι δ᾽ αὖτ᾽ ἐμοί: αὐτῶὼρ ἔγωγε 
οὐκ ἀλέγω, εΐως μοι ἐχέφρων Πηνελόπεια 

ζώει ἐ ἐνὶ μεγάροις, καὶ Τηλέμωχιος θεοειδής. 

Τὸν δ᾽ αὖ Τηλέμαχος πεπγυμένος ἀντίον ηὐδα" 
σίγω, μή μοι τοῦτον ἀμείβεο πόλλ᾽ ἐπέεσσιν" 

᾿Αντίνοος δ᾽ εἴωθε κωκῶς ἐρεθιζέμεν αἰεὶ 
μύθοισιν χωλεποίσιν, ἐποτρύνει δὲ καὶ ἄλλους. 
Ἦ ῥῶ, καὶ ᾿Αντίνοον ἔπεα πτερόεντα προσηύδα: 

᾿Αντίνο, ῆ μευ κωλὼ πατὴρ ὡς κήδεωι υἷος, 

ὃς τὸν ξεῖνον ὦ ὠνωγώς, ἀπὸ μεγάροιο δίεσθαι 

μύδῳ ἀνωγκαίῳ" μὴ τοῦτο θεὸς τελέσειε. Σ 

δός οἱ ἑλών' οὔ τοί φθονέω" κέλομαι γὰρ ἔγωγε" 

μήτ᾽ οὖν μητέρ᾽ ἐμὴν ώξευ τόγε, μήτε τιν᾽ ἄλλον 

δμώων, οἱ κωτὼ , δώματ᾽ Ὄδυσσηος θείοιο. 

ἀλλ᾽ οὔ τοι τοιοῦτον ἐνὶ στήθεσσι γόημιω, 

αὐτὸς γὼρ φωγέμεν πολὺ βούλεαι, ἢ δόμεν ἄλλῳ. 

487. καλέοι] καλέει Ἐ 
480. δμωσὶν] διμωσὶ δ᾽ Ὲ 

484. ἢ ἰητῆρα] γ᾽ ἢ ἰτηρα Ἡ. 
388. εἷς ἃ τὴ. ΡΥ. 56α ς οἴάϑιιπὶ Η, 

10. θεοξειδής. 

. 482. δημιοξεργοί. 
10. ἔε. 

301. μεγάροις] μεγάρῳ Υ. 
10. πόλλα βέπεσσιν. 

4οο. οὔ τοι] οὔτοι Η. 

406. βέπεα. 

10. ῥοι. 

καλεῖ ;] Ἐεῖνον νῦν ἀλλότριον. Β. 482. 
Δημιοεργοί] Χειροτέχναι, δημοσίαν παρ- 
ἔχοντες τὴν ἑαυτῶν τέχνην. Β. Θ. 
485. Θέσπιν ἀοιδόν] Ἔκ θεοῦ τὴν ὕπα 
ἔχοντα. Τὸ δὲ, τέρπησιν, ἀντὶ τοῦ τέρ- 
πῇ, ὡς τὸ, Νῦν δ᾽ ἂν πολλὰ πάθῃσι (1]. 
χ΄. 5ος.). Β. 487. Τρύξοντα) Κατα- 
πονήσοστο, ἀπὸ τοῦ τρύξαι καὶ συνθλί- 
ψαι. Βραχὺ τὸ υ τοῦ τρύξοντα; ὡς ἐρύκω 

4ο1. μήτ᾽ οὖν] μήτέ τὶ Η. 

393: σίγα] ἄ ἄττα Η. ̓  
207. υἷος] υἱοῦ Ν. 10.. 

ἥ 

ἐρύξω, σμιύχω σμύξω, ψύχω ψύξω, 

τρύξω. σημαίνει (Δίθα!ο!. τηδ]6. σ 

μειωτέον) δὲ τὸ καταπενήσοντα. 
καὶ τρυγίας, καὶ τρύγη, ἀποτρύξαι , 

συνθλίψαι. Β. ὦ, 2923. ἴλττα, 1 
σίγα. Ηχτ]. Νιηά. 56. 497. Ὑἷο 
Γρ. υἱοῦ. ΗΔ17]. 2408. Δίεσθαι) Δι 
ξαι, ἀπὸ τοῦ δίημι. Β. 300. ᾿Αγαγκαί 
(εῖς. δά. δηϊ.}} ᾿Ανωγκαστικῶς, Ψαυΐ, 

ἦ : 
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Τὸν δ᾽ αὖτ᾽ ᾿Αντίνοος “ἀπωμειβόμενος. προσέειπε" 
λέμαχ, ὑψαγόρη, μένος ἄσχετε, πόιον ἔειπες: 

οἱ τόσσον ἅπαντες ὀρέξειων μνηστῆρες, 

, κέν μιν Τρεῖς μήνας ἀπόπροθεν οἷ οἰκος ἐρύκοι. 

Ὡς ὦ ἀρ᾽ ἔφη, καὶ θρήνυν ἑλὼν ὑπέφηνε τρωπέςι 

μενον, ᾧ ῥ ἔπεχεν λιπωροὺς πόδως εἰλαπινάζων. 
δ᾽ ἄλλοι πάντες διδοσαν, πλήσαν δ᾽ ἄρα πήρην 

γου καὶ κρειῶν" τάχω δὴ κουὶ ἔμελλεν Ὀδυσσεὺς, 
τις ἐπ᾽ οὐδὸν ἰὼν, προικὸς γεύσεσθαι᾽ Αχμωυιῶν" 

ἥ δὲ παρ ̓ Αντίνοον, καί μιν πρὸς μῦθον ἔ ξείστ ε" 

Δὺς, φίλος" οὐ μέν μοι δοκέεις ὁ κάκιστος ᾿Αχωιῶν 

μεναι, ὁ ὠλλ᾽ ὥριστος, ἐπεὶ βασιληϊ ἔ ἐοίκῶς. 
Εσε χρὴ δόμεναι καὶ λώϊον, ἠέ κἀὰ ἄλλοι, 

του" ἐγὼ δ᾽ ὧν σὲ κλείω κατ᾽ ἀπείρονα γαίαν. 

ὶ γὰρ ἐγώ ποτε οἶκον ἐν ἀνθρώποισιν ἔ ενωυέον 

βιος ἀφνειὸν, καὶ πολλάκι δύσικον ὠλήτη 

ῳ, ὁποῖος ἔοι, καὶ ὅτευ κεχρημένος ἔλθοι" 

ἂν δὲ δικῶες μώλω μυρίοι, ἄλλω τε πολλὰ, 

ἦν τ᾽ εὖ ζώουσι καὶ ἀφνειοὶ κωλέονται" 

410 

10. ἔξειπε. 407. οἵ 
409. ὑπέφηνε] ὑπέθηκε ΡτῸ 
410. εἰλαπινάζων οἰνοποτί- 

10. οἵ 415. ᾿Αχαιβῶν. 
418. δ᾽ ἄν] δὲ καὶ, (καί δά τι οχ τὸ- 

405. προσέξειπε. 4ο6. ἄσχετε) ἄσχετον . 
ν. 1}. ῥοι. 4.8. ἀπόπροθι βοῖκος. 
ων͵ 10. τραπέζῃ] τραπέζης Ἡ. ΥΥ. 
.Ψ. 413. γεύσεσθαι γεύσασθαι Ἡ. 
4. ἔξειπε. 4τ06. βέβοικας. 
8.) Η. δέτέ Ν. 410. βοῖκον. 

5... Γρ. ἀπαμείβετο φώνησέν τε. σε; αὐτῷ καὶ εἰς τρεῖς μῆνας τὰ διδόμε- 
τὶ. 40ογ. Εἰ οἱ τόσσον ἅπαντες] 
(εἶ μὲν λέγειν ὅτι εἰ πάντες αὐτῷ το- 
τὸν παράσχριεν ὕ ὅσον ἐγὼ, μείνοι (80Γ. 
οι) ἂν πόῤῥω τῆς σῆς οἰκίας ἔχων ἐφό- 

ἐπὶ τρεῖς μῆνας. τὸ δὲ ἀληθὲς βού- 
ἂΐ εἰπεῖν ὅτι τρεῖς μῆνας μένοι πόῤῥω 
οἰκίας ὀδυνώμενος, εἰ τοσαύτας παρὰ 
, βνηστήρων λάβῃ πληγὰς ὅσας παρ᾽ 
ῦ, Τὸ δὲ, Τηλέμαχ᾽ ὑψαγόρη μένος 
χέτε ποῖον ἔειπες ; ἀντὶ τοῦ διατί με 
Τι μοι) ὠνείδισας ἀμεταδοσίαν, καί- 
προαίρεσιν ἔχοντι παρασχεῖν ; εἰ γὰρ 
)ὰ τῶν ἄλλων τοσοῦτον λάβοι, ἀρκέ- 

να. Β. Ο. 
δωμι. ἢ ἐν εἰρωνείᾳ, τόσσον ἀγαθόν. Β. 
4οϑ8. Τρεῖς μῆνας ἀποπρ. ο. ε. Οὐκ ἂν 
ἐπὶ τρεῖς μῆνας προέλθοι αἰτήσων. Δ] ρ. 
413. Προικός] Τῆς δωρεὰν δόσεως δ π|ρ. 
414. Στῇ δὲ παρ᾽ ᾿Αντίνοον] ᾿Αντὶ τοῦ;. 

παρ ᾿Αντινόῳ, ὡς τὸ, Στὴ παρὰ Πρίαμον 
(11. ὡ΄. τ69.). Β. ῷ. 410. Καὶ γὰρ 
ἐγώ ποτε] Οὐκ ἐκ γένους ταπεινοῖ ἑαυτὸν 
ἵνα δι᾽ εὐγένειαν καὶ τῷ ᾿Αντινόῳ δοκῇ παῤ-- 
ῥησιάζεσθαι, καὶ ὑπὸ Πηνελόπης μᾶλλον 
ἐλεεῖσθαι.Ο. Κατὰ τὴν ἀξίαν τῶν δυστυ- 
χούντων ἕκαστα τῷ μὲν εὐγενεῖ λαμπρὰ, 

52 

ν᾿ Ἀ “ Ἀ 

Τόσσον κακὸν, ὅσον ἐγω δί- 
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ὠλλὰ Ζεὺς ἀλάπαξε Κρονίων, ἤθελε γάρ που, 

ὅς “ ὥμιώ ληϊστήρσι πολυπλάγκτοισιν ὠνήκεν 

Αἴγυπτόνδ᾽ ἰένωι, δολιχὴν ὅδον, ὑφ ρ' ἀπολοίμην" 

στήσα δ᾽ ε ἐν Αἰγύπτῳ ποταμῷ γέας ἀμφιελίσσας" 

ἔνθ᾽ ν ἤτοι μὲν ἐγὼ κελόμην ἐρίηρας ἑτωίρους 

αὐτοῦ πὰρ νήεσσι μένειν, καὶ γηὰς ἔρυσθαι, 

ἡσρημς δὲ κατὼ σκοπιὼς ὥτρυνα γέεσθαι" 

οἱ δ᾽ ὕβρει εἴξαντες, ε ἐπισπόμενοι μένεϊ σῴῳ, 
αἶγα μάλ᾽ Αἰγυπτίων ἀνδρῶν περικωλλέας ὠγροὺς 

πόρθεον, εκ δὲ γυναίκας ἄγον, καὶ γήπια τέκνω, 

αὐτούς τ᾽ ἔκτεινον" τώχα. δ᾽ ἐς πόλιν ἵκετ᾽ ἀὐτή. 

οἱ δὲ, βοης. ἀΐοντες, ἅμ᾽ ἡδι φωινομένηφιν 
ἥλθον" πλῆτο δὲ πᾶν πεδιον πεζῶν Τὰ, καὶ ἵππων, 

χωλκοὺ τε ̓ στεροπῆξ᾽ ἐν δὲ Ζεὺς τερπικέραυνος 

φύζαν ε ἐμοῖς ἑτάροισι κακὴν βάλεν' οὐδέ τις ἐτλή 

στήνωι ἐναντίβιον" περὶ γὰρ κωκῶὼ πάντοθεν ἔστη. 
ἔνθ᾽ ἡμέων πολλοὺς μὲν ἀπέκτοινον ὀξέϊ χαλκῷ, 

τοὺς, δ᾽ ἄναγον ζωούς σφισιν ἐργάξσθαι ἀνάγ κή. 

αὐτὰρ ἔμ᾽ ες Κύπρον ξείνῳ δόσων ἀντιώσαντι. υΝ 

Διμήτορι ᾿Ιασίδη, ὃ ος Κύπρου ἶφι ὄἄνωσσεν" 

42. στῆσα] στήσας 6Χ ΘΙ6η4. Πιοταΐὶ στῆσα Η. ΡΟΒΞ5. 
431. ἐπισπόμενοι) ἐπισπώμενοι Η. 

441. ξεργάζεσθαι. 
Εογίαβϑθ νοῦ Διμήτηρ᾽ ἸΙασίδη. ΡῸ Ἢ} 

ξελίσδας. 

435. ἠοῖ] οἴ Ἡ. ἱ 
Ἰασιάδη, 584 νι}. ἴῃ πιᾶγρ, Η. 
1). Εἶφι Βάνασσεν. 

τῷ δὲ ταπεινῷ τὰ ἐοικότα. Ὁ, 442. 
Αὐτὰρ ἔμ᾽ ἐς Κύπρον] Ὅτι ἀεὶ πολλοὺς 
εἶχεν ἡ Κύπρος βασιλεῖς. Ἔν ταὐτῷ 

νυ ὧδ ΄ Ε ΄ φησι καὶ ὁ Μένανδρος ἐν Μασουμάνῳ 

(Μισουμένῳ Θιη. Μα1.) ὡς ἐν παραβά- 
σει ἐκ Κύπρου λαμπρῶς πάνυ λαμπρὰ 
πράττων, ἐκεῖ γὰρ ὑπό τιν᾽ ἦν τῶν βασι- 
λέων ἃ, . Πέπεισται ὡς Εὔμαιος (50Γ, 
Πέπ. ὁ Εὔμ.) τἀληθὴ αὐτῷ διηγήσασ- 
θαι τὸν μεταίτην διὰ τὴν ἄνοιαν (50Γ. 

"» Ν -" ᾿ Ν , 

εὔνοιαν), καὶ ταῦτα πρὸς τὴν Πηνελό- 
πην μηνύει (522. 8544.) περὶ αὐτοῦ ὡς 

" Ἐδοῖο ἀρραγοῖ Τηγαβοηϊάθη ἰδία Ἰοααὶ : 
{γἸπηθίογ, Β]ιγὰ ποη οχροᾶϊο. ΒΟΌΟΤΤΜ. 

5 Βάᾶτη. ὑγῸ πολλοὶ πιαρϑί πόλεις, Βο4 {ποϊΐο, οἴ" ΡΟΥ 5ρῃδ]πΊᾶ, ΟΡΊΠΟΥ : 

ΠῚΒ. ΧΎΤΙ, 

10. ἀμφι- ᾿ 

10. σφῷ] σφῶνν : 

443. Δμήτορι ἸΙασίδη] Δημήτορ 

αὐτὸς ἤκουσε. καὶ" οἴεται αὐτὸν ψεῦ: 
δεσθαι τοὺς μνηστῆρας ἵνα μὴ παρ δι 
γώση αὐτοῖς ἃ πέπυσται ἐν Θεσπρ 6 

περὶ ᾿Οδυσσέως. ὦ. ΓΡ. ξείνῳ, 4 οι 

0 ἰπίο] Προ. ΡΟΗΒ, 6ὃχ Πα ή 
᾿Αντιάσαντι] ΔΑἰτήσαντι; ὑπαντήσαντ 

ἐχαρίσαντό με. Β. )}ι 
Κινύρου ἀποθανόντος Δμήτωρ ᾿ἐβασί ι 
Κύπρου. ἢ οὐδὲ εἴρηται ὃ Ἱινύρας ἐ 
Ἰλιάδι (λ΄. 2ο.) Κυπρου βασιλεὺς ἀλλὲ 
Κύπριος ἁπλῶς. Β. Ω, Καὶ ἐν ᾿Ιλιάὲ 

πολλοὶ ὑπὸ βασιλέας ἤσαν", Ψυβ 

σοτίο οὔδ56Ε: 
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γεν δὴ νῦν δεῦρο τόδ᾽ ἵκω, πήματω πάσχων. 

Τὸν δ᾽ αὖτ᾽ ᾿Αντίνοος ἀπωμείβετο, φώνησέν τε᾿ 445 
᾿ ϑαΐμων τόδε πῆμα προσήγαγε, δωιτὸς ἀνίην ; 

79 οὕτως ἐς μέσσον, ἐμῆς ἀπάνευθε γροόόξηρ, 

τώχω πικρὴν Αἴγυπτον καὶ Κύπρον ἴδηαι 

Γ θωρσαλέος καὶ ἀναιδής ἐ εσσι προϊκτης. 

εἴης πάντεσσι παρίστασαι οἱ δὲ διδοῦσι 450 

υψιδίως: ἐπεὶ οὔτις ἐπίσχεσις, οὐδ᾽ ἐλεητὺς 

λλοτρίων χαρίσασθαι, ἐπεὶ πάρα πολλὼ ἑκάστω. 

Τὸν δ᾽ ἀναχωρήσας προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς" 

πόποι, οὐκ ἄρα σοΐγ᾽ ἐπὶ εἰδεὶ καὶ φρένες ἤσων" 

σύ γ᾽ ἂν ἐξ οἴκου σῷ ἐπιστάτῃ οὐδ᾽ ὥλω δοίης, 455 
γῦν ὠλλοτρίοισι παρήμενος οὔτι μοι ἔτλης 

του ἀποπροελὼν δόμενωι" τὼ δὲ πολλὼ πάρεστιν. 
Ὡς ἔφατ᾽" ᾿Αντίνοος δ᾽ ἐχολώσατο κηρόθι μᾶλλον, 
χί μιν ὑπόδρα ἰδὼν ἔπεω πτερόεντα προσηύδα" 

Νὺν δὴ σ᾽ οὐκ ἔτι καλῶ δὲ ἐκ μεγάροιό γ᾽ ὀίω 4ὅο 

ὑά ἀναχωρήσειν, ὅτε δὴ καὶ ὀνείδεω βάζεις. 

Ὧς ἄρ᾽ ἔφη, καὶ θρηνυν ἑλὼν βώλε δεξιὸν ὦ ὦμον, 

447. στὴθ᾽ στὴ δ᾽ ΚΝ. 448. ἴδηαι] ἵκηαι Ἡ. ὟΥ. 10. Κύπρον τε Είδηαι. 
[0. ὥς τις] ὅστις ΘΧ Θῃηθηά. Η. ὅς τις Ν, 452. βεκάστῳ. 454. Γείδεϊ. 
5. βοίκου. 4.5}. ἀποπροελὼν] ἄπο προελὼν Η. 450. ξιδὼν βέπεα. 

ι6. Δαιτὸς ἀνίην) Πρὸς ἡμᾶς ἤγαγε ρίσταρχος ἀνέγνωσε (80. ἀνέγνω), 
πὴν καὶ εὐωχίαν (ἸΠ)ῖη0 τῆς εὐω- καὶ ἀπέδωκε τοὺς ἅλας. ὁ δὲ Καλλίσ- 

ας). Β. 448. Ἵκηαι Γρ. ἴδηαι. τρατος, οὐδ᾽ ἄλα, τὰ κόπρια, παρὰ τὸ ἐν 
ἰΩ4, 132. Ηλι]. 450. Ἐξείης.) τῷ οὐδῷ κεῖσθαι. οὐδὸς δὲ ὁ βατήρ. Β. 
εἷς νοθεύονται (ῃἢυο. Ρ. οχ Η41]1.) Ω.“ ὋὉ μὲν ᾿Αρίσταρχος δασέως ἀν- 

"οἷς γὰρ ᾿Αντίνοος ὀνειδισθεὶς ὧρ- ἔγνω, καὶ ἀπέδωκε τοὺς ἅλας. Καλ- 

σται εἰκὸς ἦν ἀσχεθῆναι (80Γ. ἀχ- λίστρατος δὲ ψιλῶς, οὐδ᾽ ἄλλα, ἐκδεχό- 

σθῆνα!) καὶ τοὺς λοιπούς. ΜΙηΠ. μενος τὰ κόπρια, ἃ παρὰ τῷ οὐδῷ κεῖται. 
3. 455. Οὐδ᾽ ἅλα] Οὕτως ᾿Α- οὐδὸς δὲ ὁ βατήρ. ὕ]ρ. 4642. Θρῆνυν 

Ἂ5 50ΠΟΠΠῚ [ἃ ΟΠ (ΟΠ τιν. Τὰ οὗ, δηΐ. Ρυποίαπι) δέ ροϑὲ ᾿λιώδ,, ΕΗἾΠῸ ΞΌΒΡΙΘΟΥ 
᾿πηὰ } 50 ΠΟ} ρα ΓΘ πὰ πλ1]τἢ 6586. αἴ ΠΙΘὨ ΤΟΙ Θ ΠῚ ΟἸμυ τὸ ΟΧ ΠΙΔ46 οἸἵπὶ Βθι- 
ἰζ, ῬοΟΒίου]ΟΓῸ ΠῚ υΐοιη ἀοργαναΐδην οΧχ ᾿ἷ5, πολλοὶ γὰρ Κύπρου βασιλεῖς ἦσων: νἱά. 

ΠΟ]. 442. ἰηῖ. ΒΌΤΤΜ. 
ὁ ῬΟΙΒ. οχ Ηλι]. Ὀγονῖιβ: Οὕτως ᾿Αρίσταρχος. ὁ δὲ Καλλίστρατος, οὐδάλα, σὰ κόπρια. 

οἵδ δα τηθηΐουι ( Δ] ]ΠἸδίγαι, οὐδάλα. ϑ6ά δου ρβογαΐ ΒΟΒΟΙΙ ἁπιοΐου οὐδαλαὶ ἴῃ αἴξοῦῖ- 
δΠ ἈΠ ΤΟΓΙ 5 Ἰθοιοπἶδ. ΗἴΩς παῖδο τη πθοϑεο ἴῃ αἴγοσιιο απο 5 ΡΥᾺ ΡΟΒΌΪΠ.Π5 56 80- 
᾿ ΒΟΥΪΡτωγα ; οἵ ῬΟΒΒΙ ΠῚ ΖΟΠΑΓαΣ ἴῃ ἸΟΧΊΟΟ ΟΥΤΟΓ, ἄλα ᾿ΐπο ὈΓΟ ΟΥΘμ 8. ΒΘμδ κος 
ίων. ΒΟΌΤΊΤΜ. 
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σρυμνότωτον κατὼ νῶτον" ὁ δ᾽ ἐστάθη, ἠὔτε πέτρη, 

ἔμπεδον οὐδ᾽ ἄρω μιν σφήλεν βέλος ᾿Αντινόοιο" 
ἀλλ᾽ ἀκέων κίνησε κάρη, κακὼ βυσσοδομεύων. 

δ᾽ ἄρ᾽ ἐπ᾽ οὐδὸν ἰὼν κατ᾽ ἄρ᾽ ἐξετο, κάδὲ ρω πήρην 
θηκεν βαλερο μετὼ δὲ Ε μινηστηρσιν ἔειπε" 

Κέκλυτέ μευ; μνηστῆρες ὠγωκλειτής βασιλείης, 

ὄφρ᾽ εἴπω, τά με θυμὸς ε εν στήθεσσι κελεύει" 

οὐ μῶν οὐδ᾽ ἄχος ἐστὶ μετὼ φρεσὶν, οὐδέ τι πένθος, 

ὁππότ ἀνὴρ περὶ οἷσι μαχειόμενος κτεάτεσσι 

ἡ ἀργεννῆς ὀϊεσσιν" 

αὐτὰρ ἔμ ̓ Αντίνοος βάλε γαστέρος ἑἵνεκω λυγρῆς, 

οὐλομεέγης, ἣ πολλὰ κάκ᾽ ἀνθρώποισι δίδωσιν. 

ὠλλ᾽ εἴ ΨᾺ, πτωχῶν γε θεοὶ καὶ ἐριννύες εἰσὶν, 

᾿Αντίνοον πρὸ γάμοιο τέλος βωνάτοιο κιχείη. 

Τὸν δ᾽ αὖτ᾽ ᾿Αντίνοος προσέφη, Εὐπείθεος υἱός" 

ἔσθιε ἔκηλος, ξένε, καθήμενος, ἢ Ἴ ἄπιθ' ἄλλῃ, ᾿ 
μή σε νέοι διὼ δώματ᾽ ἐρύσσωσ᾽, οἵ ἀγορεύεις, 

ἢ ποδὸς, ἢ καὶ χειρὸς, ἀποδρύψωσι δὲ πάντα. 

ὩΣ ἔφαθ οἱ δ᾽ ἄρα πάντες ὑπερφιάλως νεμέσησαν'" 
ὡδὲε δέ τις εἴπεσκε γέων ὑπερηνορεόντων" 

᾿Αντίνο,, οὐ μὲν κάλ᾽ ἔβωλες δύστηνον ἀλήτην, 

βλήεται, ἡ ἤ περὶ βουτὶν, ἢ 

466. δ᾽ ἀρ) ὅγ᾽ δ᾽ ὅγ᾽ ὟΥ. 
470. οὐδ᾽. οὐδέ] οὐτ᾽. οὔτε Ὕ. 
472. βλήεται εἴ σ Δααϊτιι 5. ροΥ ή. 
βέκηλος. 470. δῶμα ξερύσσωσ᾽. 

ἑλὼν βάλε] Εἰώθωμεν ἐν ταῖς ὀργαῖς 
«7ὔ “ΠΕ π "- Ε 

ῥίπτειν ὁ ἐπὶ χεῖρας ἔχομεν. ὦ, 466. 
ἊΨ ὅγ᾽ ἐπ’ οὐδόν. Γρ. ἂψ δ᾽ ἄρ’ 
ἐπ᾿ οὐδόν. ἨΔ]. 468. Κέκλυτα, κ. 
τ. λ.] Αἰνιγματωδῶς φησι ταῦτα. Β. 
475. ᾿Αλλ᾽ εἴπου] Νοθεύονται ς΄ “, πῶς 

4 Μαῖα σοι ροθαῦ β΄ ΠΘβοῖτι8 ἴῃ ὨΠΠΘΙῸ ΒΘΏΔΓΪΟ οἰπὶ Ὁ. ΟΟΏΒΡΙΓΑΓΟ ΨιηΔοΡ}. 4 
η"6 οἵ Ηδ1]., 6 αὰο 180, νοθεύοντα, ς΄, ΘΧοογρβὶξ Ῥρυ8. 
ΡῬΓΘΟΔΌΟ (ΟἸ] αν, ΤΟ] οηἀα οἴϊαπη Απτϊηοἱ ογαῖϊο, τηαχίπιο 1Π πα οἷ᾽ ἀγορεύεις, αιοά 

Οὐοηΐγᾶ 51 μιὰ5. αἰγὰβ ργοῃιηίαν! {Π|ν 5505. ὨΐΪΠ115 ἸΘΩἿ5 νἶδιι5 
δὲ οΥἸ [1 ΟΙ5 1115 Δμθποιιδ, 411 πὶ τη] 15 ΔΟσιοδοογοῖ, 

ΠΟ πᾶθοΐῦ {πὸ βρθοίοί. 

ὁ 80, {]γ58] ριοοὶ σείοτὶ. ΒΌΤΤΜ. 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Ρ. 463-483. 

467. ἔξειπε. 469. ὡς βείπω. 
1). ἐστὶ μετὰ] ἐστὶν ἐνὶ Ψ. 471. βοῖσι. 

10. ὀβίεσσιν.. 478. ἔσθε 
482. βείπεσκε. 

1118. ΧΥΙΙ. 

γὰρ ὁ ᾿Αντίνοος ἐκωρτέρησεν ἐπὶ ταῖς 
κατάραις, ὃς ἐπὶ ταῖς (δογ΄. τοῖς) ἐλώσ- 
σοσιν οὕτως ἤἸγρίανε ; πῶς τε συναῖ 
γοῦσιν αὐτῷ οἱ λοιποὶ 5 εἰ τοιοῦτος 4 

οὕτω κατηρᾶτο πικρῶς ; Ω. Νιμά. 1 43. 

478. Ἔσθ᾽ ἕκηλος ἰοχῖ. οἵ 810 

ΝΊ Αἰ ΓΙ πὶ 81 ἰδ 01 ν55151 

ΒΌΤΤΜ.. ᾿ 



8. ΧΥΙΙ. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Ρ. 484---κςοῦ, 195 

λόμεν' » εἰ δὴ πού τις ἐπουράνιος θεός ἐστι. 

γί τε θεοὶ ξζείνοισιν ἐοικότες ἀλλοδαποῖσι; 48ς 
ντόϊοι τελέθοντες, ἐπιστρωφῶσι πόληας, 

βρώπων ὕβριν τε καὶ εὐνομίην ἐφορῶντες. 
Ὃς ἀρ ἔφαν μνηστήρες᾽ ὁ δ᾽ οὐκ ἐμπάξετο μύθων. 
Ιλέμαχος δ᾽ ἐν μὲν κρωδίη μέγα πένθος ἄεξε 

λημένου" οὐδ᾽ ἄρω δάκρυ χωμαὶ βάλεν ἐκ βλεφάροιϊν, 499 
λλ᾽ ἀκέων κίνησε κάρη, κωκὼ βυσσοδομεύων. 

Τοῦ δ᾽ ὡς οὖν ἤκουσε περίφρων Πηνελόπεια 

λημένου. εν μεγάρῳ, μετ᾽ ἄρω δμωῆσιν ἔ εείστεν" 

Αἴ οὕτως αὐτόν σε βάλοι κλυτότοξος ᾿ Απόλλων. 

ν δ᾽ αὖτ᾽ Ἑὐρυνόμη ταμίη πρὸς μῦθον ἔ εεισεν" 495 

Εἰ γὰρ ἐπ᾽ ̓ ἀρήσιν, τέκος, ἡμετέρήσι γένοιτο, 

κ ὧν τις τούτων γε εὔθρονον ἡ ἠῶ Ἱκοιτο. 

Τὴν δ᾽ αὖτε προσέειπε περίφρων Πηνελόπειω" 

αἱ ̓ ἐχθροὶ μὲν πάντες, ἐπεὶ κωκὼ ψιηλθιομιοργενι 

ντίνοος δὲ μώλιστω μελαίνη κηρὶ ἔοικεν 500 

Ἰνός τις δύστηνος ὠλητεύει κατὰ δώμα, 
νέρας αἰτίζων" ἀχρημιοσύνη γὰρ ἀνώγει" 

Ρ ἄλλοι μὲν πάντες ἐνέπλησάν τ᾽, ἔδοσάν τε" 

τος δὲ θρήνυι πρυμνὸν βάλε δεξιὸν ὦ ὠμῶν. 
Ἢ μὲν ἄρ᾽ ὼς ἀγόρευε μετῶὼ δμωῆσι γυνωιξὶν, 505 

ἐένη ἐν θωλάώμῳ" ὁ δ᾽ ἐδείπνεε δῖος ᾿Οδυσσεύς" 

485. Ρεβοικότες. 403. 405. ἔξειπε. 404. βάλοι] βάλῃ ΚΝ. 4006. ἐπ’ 
ἤσιν) ἐπαρῆ͵ σιν . 10. τέκος] τέλος, (ρτο ν. 1.) ́ . Ὗν. 497. ἐΐθρο- 
"] ἐρύθρονον Δ΄. 408. προσέξειπε. 500. βέβοικεν. 506. ἐδείπνεε] 
εἶπνει ΗΝ. 10. δῖξος. 

Πρύϊιη), ἀντὶ τοῦ ἔσθιε ἴ, ΜΙ], 1323. γὰρ λείπε. ΒΒ. ῷ, τσπο1. Νοθεύει 

3.4. Εἰ δή πού τις ἐπουράνιος θεός ἐστι] ᾿Αρίσταρχος δ΄ (πιο. Ρ. εχ ΗΓ]. [Τὴ 
εἴπει, τι ποιητέον εἰ θεός ἐστι. Β. ΜΊΑ. Πι816 δύο ργὸ δ). πῶς γὰρ ταῦ- 
7. Εὐνομίην] Εὐνεμεσίαν, καθ᾽ ἣν εὖ τα εἰδῇ ; ἢ εἰ μήπως κατὰ τὸ σιωπώ- 
κόμεθα καὶ διατελοῦμεν. Μ αἱρ. 496. μενον. Ιιηά. 133. ᾿Αλητεύει)] Νῦν 
γὰρ ἐπ᾽ ἀρῇσιν] Ἐὶ προβαίη ἐπὶ ταῖς ἀντὶ τοῦ ἐπαιτεῖ. α]ρ, 503. Ἔν- 
ἱἐτέραις εὐχαῖς τὰ πράγματα. τοῦτο ἔπλησαν] ᾿Εκόρεσαν. νυν. Ψ|α. οἱ 

ΤῊΪΩς Πγηνατὶ ροβδοῖ, αἶβὶ ροὺ 56 οδβοί ἢυτη δϑίπια, Π ον αἱ σαῖϊο, ἴῃ Θχοῦγδα ὧδ αἰ- 
ΤΏΠΊΟ 511} γν. ἕκηλος (ἴο. 7. Ρ. 744.) ΡΥΓΟρΡοΟμ [5 ἔσθε ἕκηλος, ΒΟΌΤΤΈΜ 
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ἥ δ᾽ ἐπὶ οἱ κωλέσασω προσηύδα δῖον ὑφορββόν' 

Ἔρχεο, δὲ Εὔμαιε, κιὼν τὸν ξεῖνον ἄνωχθι 

ἐλθέμεν, ὕφρω τί μιν προσπτύξομαι, ἠδ᾽ ἐρέωμαι, 

εἴ που Οδυσσήος ταλασίφρονος ἦε πέπυσται, 

ἢ ἴδεν ὀφθαλμοῖσι" πολυπλάγκτῳ γὰρ ἔοικε. 

Τὴν δ᾽ ἀπωμειβόμενος προσέφης, Εὔμαιε συβῶτα" 

εἰ “γάρ τοι, βασίλειω, σιωπήσειαν ᾿Αχαιοὶ, 
οἷ᾽ ὅγε μυθείτωι, θέλγοιτό κέ τοι φίλον ἥτορ. ἃ" 

τρεῖς γὰρ δὴ μιν γύκτως ἔχον, τρίω δ᾽ ἥμωτ᾽ ἔρυξα 
ἐν κλισίῃ, πρῶτον γὰρ ἐμ᾽ ἵκετο γηὸς ἀποδράς᾽ ὌΝ] 

ὠὡλλ᾽ οὕπω κακότητα διήνυσεν ἣ ἥν ἀγορεύων. 

ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἀοιδὸν ὁ ἀνὴρ ποτιδέρκεται, ὅς τε θεῶν εξ 

ὠείδει ϑεδαὼς ἔ ἐπε ἱμερόεντα βροτοῖσι, 

τοῦ δ᾽ ὦ ὥμυοτον μεμάασιν ὦ ἀκουέμεν, ὁππότ ὠείδη; 

ὡς ἐμὲ κέϊνος ἔθελγε παρήμενος, ἐν μεγάροισι. 

φησὶ ὃ. Οδυσσήος ξεῖνος πατρώϊος εἰν, Ἵ 

Κρήτη ναιετάων, ὁθι. Μί ἱγῶος γένος ἐστίν. 

ἔνθεν δὴ νὺ γυν δεῦρο τόδ᾽ ἵκετο πήματα πάσχων, Ἵ 

προπροκυλινδόμενος" στεῦται δ᾽ Οδυσῆος ἀκοῦσαι, 528, 

ἀγχοῦ Θεσπρωτῶν ἀνδρῶν ἐν πίονι δήμῳ, ὅν 

ζωοῦ: πολλὰ δ᾽ ἅ ὥγει κειμήλια ὄνδὲ ϑόμονδε. 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε περίφρων Πηνελόπεια" 

ἔρχεο, δεῦρο κάλεσσον, Ἱν᾿ ἀντίον αὐτὸς ενίσπη. 

οὗτοι δ᾽ ἠὲ θύρησι κωβήμενοι ἑψιωάσθων, 530: 

507. προσηύδα] προσέφη Ἡ. . 0. Γοῖ. δῖξον. ποϑ. δῖ] δὴ Η. ἰ". δ," 
500. προσπτύξομαι] προσφθέγξομαι . 
ΜΒ. Ρήν. 
ἔξειπε. 

δα π΄. 1Ιο232. πο. Ἢ δ᾽ ἐπί οἱ καλέ- 
σασα] Μετακαλεσαμένη αὐτὸν διά τι- 
γος. οὐ γὰρ οὕτως ἐγγὺς ἦν. Β. Ο. 

509. Προσπτύξομιαι Νῦν προσδέξομαι. 
γράφεται φθέγξομαι (856.Γ. προσφθ.) 
Ψυΐὶρ. 514. Οὗ ὅγε μυθεῖται] Θαυ- 
μαστικῶς διὰ μέσου ἀναπεφώνηται, οἵα 

(Ηα«.) οἵ 

ΒΌΤΤΜ. 

ὅγε μυθεῖται. Β 

8 γιά. βαρτα δᾶ ν. βο. 
Ὁ ΤῊ Μδα]0]. οσαπ Ἰδηΐ, δ πηνῖ5. ἴῃ δι ΩΣ 50 Π0]10 ἑψιάω σατῃ Δ5ΡΟΓῸ-. 

δηΐ, Ἰομη πη 81 δαάϊαιη ΔῈ. ΒΌΤΤΜ 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Ρ. κςο7--- 530. 

510. ἀείδει ἀείδη Η. 

ΕῚΒ, ΧΥῚ. 

ὃὲ Εέξοικε. 

527. βύνδε. 
512. ᾿Αχαι-᾿ 
579; ἭΝ 

511. Βἴδεν. 

10. ξέπε. 

ὅγε] Γρ. ἢ ὅγε. ΗΔ]. π1ο: Ἔπε᾽ 

ἱμερόεντα]! Τρ. ἐπιμερόεντα. αι 
5.5. ἮΙ βοπροκυλινδόμενος} Μετὰ Σ 
παθείας ἀπὸ πόλεως εἰς πόλιν φερόμε 

Β. Ω. πΠηροκυλινδόμενος (85 68. 
Δη1.}} εβάκιβρῳ: ψυϊρ. σον: 
ἀντίον αὐτός Γρ. ἵν ᾿Αντίνοος Β. Ηα1.. 
5.80. ΕΨΙΑΑΣΘΩΝ 5, ᾿ἀγτὶ τοῦ παιτ᾿ ὶ 

“ν 
- 

[Ι͂ε συ]. [ 



18. ΧΥ͂ΙΙ. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Ρ. ς31-τττξ 55. 157 

αὐτου κατὰ δώματ᾽" ἐπεί σφισι θυμὸς εὔφρων. 
ὑτῶν μὲν γὰρ κτήματ᾽ ἀκήρατα κέιτ᾽ ενὶ οἴκω. 

τος καὶ μέθυ ἡδύ τὼ μὲν οἰκήες ἔδουσιν" 

", εἰς ἡμέτερον πωλεύμενοι, ἤματα πάντω, 

οὖς ἱερεύοντες, καὶ δὶς, καὶ πίονας αἰγώς; 535 

λωπινάζουσι, πίνουσί τε αἴθοπα, οἶνον 
«ψιιδίως" τὰ δὲ πολλὰ καωτάνεται" οὐ “γὰρ ἔπ ὠνὴρ, 

ὃς ̓ Οδυσσεὺς ἔσκεν, ἀρὴν ἀπὸ οἴκου ὠμῦνωι. 

δ᾽ Ὀδυσεὺς ἔλθοι, καὶ ἵκοιτ᾽ ἐς πατρίδω γαῖαν, 
Ἵψά κε σὺν ᾧ πωιδὶ βίας ὁ ἀποτίσεται ἀνδρῶν. 5490 
Ἃς φάτο" Τηλέμαχος δὲ μέγ᾽ ἔπταρεν᾽ ἀμφὶ δὲ δώμω 

μερδαιλέον κανάχησε᾽ γέλασσε δὲ Πηνελόπειω" 

ψψα δ᾽ ἄῤ Εὐμαιον ἔπεώ πτερόεντώ προσηύδα" 

"Ερχεό μι; τὸν ξέϊνον ἐναντίον ὧδε κάλεσσον. 

χ ὁρώας, ὅ μοι υἱὸς ἐπέπταρε πάσιν ἔπεσσι: - 545 

ω κε καὶ οὐκ ἀτελὴς θάνατος μνηστῆρσι γένοιτο 

ἄσι μώλ᾽ ̓ οὐδέ κέ τις θάνατον καὶ κήρως ὠλύξοι. 

λλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ᾽ ε ενὶ φρεσὶ βάλλεο σήσίν, 

ἱ κ᾽ αὐτὸν γνώω νημερτέα. πάντ᾽ ἐνέποντοι, 

σω μὲν χλαῖνάν τε, χιτῶνά, τε, εματα καλά. 55ο 

Ἃς φάτο" βη δὲ συφορβὸς, ἐ ἐπεὶ τὸν μῦθον ἄκουσεν" 

γχοῦ δ᾽ ἱστάμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 
Ξι εἶνε πάτερ, κωλέει σε περίφρων Πηνελόπειο, 

ἥτηρ Τηλεμάχοιο" μεταλλήσαί τί ε θυμὸς 

μφὶ πόσει κέλετωι, καὶ κήδε, περ πεπαβυίη. 555 

532. βοίκῳ. 533. μὲν] μέν τ᾽ Η. 10. Ρηδύ. βοικῆες. 534. ἡμέ- 
ρον} ἡμετέρου Ἡ. 535. ὄξις. 536. βοῖνον. 537. κατάνεται]) κατ- 
εται Κ΄. 548. ἔσκεν] ὅς κεν ῥτῸ ν. 1. Υ͂, 10. βοίκου. 540. ῥῷ. 
42. κανάχησε] ἐρυρναι ἌΝ. 543. βέπεα. 545. βέπεσσι. 
47. ἀλύξοι] ἀλύξει Η. 548. βερέξω. 540. πάντα βέποτα. 550. βέσσω. 
ίματα. 552. βέπεα. 554. τῇ τεῦ. 10. Γε. 

τωσαν, διαλεγέσθωσαν. νυ!ρ. Παι- Ω. 532. ᾿Ακήρατα] Ὑπὸ ἀλλοτρίων. 
τῶσαν. ἀπὸ τοῦ ἕπω, ἕψω, ἑψιάω. ἃ δὴ οἰκεῖοι αὐτῶν ἔδουσι. Β. 542. Κο- 
το δὲ οὐχ, ὡς προστάσσουσα ἀλλ᾽ ὡς νάβησε] Γρ. κανάχησε. Ηδγ]. 555. 
δυΐα τὸ ἔθος ὅτι καθήμενοι ἔπαιζον. Β. Πεπαθοίης] ᾿Αντὶ τοῦ πέπονθας ᾿. Ω. 

ἱ Μαι βίαι ᾿ημἀϊοῖτππι γαγὶθ Ἰδοῦ] μἷ5 καὶ κήδε ἅσπερ πεπαϑοίης, ΒΌΤΤΜ. 

ΥΟΙ,. 11. ΄' 



198 ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Ρ. ςςό----ς8ι1. 118. ΧΥΠ. 

εἰ δέ κέ σε γνοίη νημερτέω. πάντ᾽ ἐνέποντω, 

ἔσσει σε χλαῖνάν τε, χιτῶνά τε, τῶν σὺ μάλιστα 

χρηΐζεις" σῖτον δὲ καὶ αἰτίζων κατὼ δῆμον 

γαστέρα βοσκήσεις" δώσει δέ τοι, ὅς κ᾽ εθέλησι. 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε πολύτλας δὴ ἰος, Ὀδυσσεύς" δύο. 

Εὔμαι ̓ αἶψά κ᾿ ἐγὼ νημερτέα πάντ᾽ ἐνέποιμι 

κούρη Ἰκαρίοιο, περίφρονι, Πηνελοπείῃ: 

οἶδα γὰρ εὖ περὶ κείνου, ὁμῆν δ᾽ ἀνεθέγμεθ ὀϊζύν' 
ἀλλὰ μνηστήρων χωλεπῶν ὑποδείδι, ὅμιλον, 

τῶν ὕβρις - τε, β τε, σιδήρεον οὐρανὸν ἵκει. κός 

καὶ γὰρ νῦν, ὅτε μ᾽ οὗτος ἀνὴρ κατῶ δώμω κιόντω 

οὔτι κακὸν ῥέξαντα βαλὼν ὀδύνησιν ἔδωκεν, 

οὔτε τι Τηλέμαχος τόγ᾽ ἐπήρκεσεν, οὔτε τις ἄλλος. 

τῷ γὺν Πηνελόπειαν ἐνὶ μεγάροισιν ἄνωχθι | 

μέιναι, ἐπ’ εἰγομένην περ, ες ἠέλιον. καταδύντα" 570 

καὶ τότε μ᾿ εἰρέσθω πόσιος πέρι, γόστιμον ἥμαρ, 

ἀσσοτέρω καθίσωσω παρα᾽ πυρί: εμωτω γάρ τοι 
λύγρ᾽ ἔχω" οἰσθω καὶ αὐτὸς, ἐπεί σε πρώϑ᾽ ἱκέτευσα. 

Ἃς φάτο" βη δὲ συφορββδὸς, ἐπεὶ τὸν μῦθον ὦ ὥκουσε. 

τὸν δ᾽ ὑπὲρ οὐδοῦ βάντα προσηύδα Πηνελόπειαν 575 

Οὐ σύ γ᾽ ἄγεις, Ἑὔμαιε; τί τοῦτ᾽ ἐνόησεν ὠλήτης ; 

ἤ τινά, που δείσας ἐξαίσιον ; ξ ἥὲ καὶ ἄλλως 

αἰδέτωι κατὰ δώμω ; κωκῶς δ᾽ αἰδόιος ὠλήτης. 

Τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφης, Εὔμαιε συβῶτα: 

μυθεέϊται κατὼ μοῖραν, ὥπερ κ᾽ οἴοιτο καὶ ἄλλος, 580 

ὕβριν ὠλυσκάζων ἀνδρῶν ὑ ὑπερηνορεόντων. 

556. εἰ] αἱ 564 εἰ βιιρτάβογ, Η. 10. πάντα βέποντα. 557. βέσσει. ς58.δὲ 
καὶ] δέ κεν. κόο. προσέξειπε. δῖρος. σόι. πάντα ξέποιμ. 563. βεῖδα, 
564. χαλεπῶν] ἀὴτν οἴ ὧν ΒῈΡΕΥ ὃν Η. κός. τῶν] τῶν κ᾽ 10. 

ἥκεν Η. ἵκεν Ψ΄., αυΐ τοΐππι γϑβιιη. 8] 16 πα πιδηιι δάβοτίρίιπι ὟΝ 
567. ῥέξαντα οἱ ἡλῶς ΒΈΡΕΙ ξαντα Η. 568. τόγ᾽ τόδ᾽ ΚΝ. Ῥοϑῖ 506 

ἢυηο νϑύϑαμτη μαθθῦ Ν'. : δμώων, οἵ κατὰ δώματ᾽ ᾿Οδυσσῆος δῖ 572. τοι 

δ Η. 10. βείματα. 573. βοῖσθα. 57. δείσας] δείξαι ᾿ 
578. κακῶς] κακὸς ὟὟΥ. Ἰ 

563. Ὁμὴν] Τὴν αὐτήν. Ψαρ. 577. Αἰδοῖος, ὁ αἰδούμενος. Β. Ω, Αἰδοῖος] Ζ, 
᾿Εξαίσιον] Μεγάλως. νυρ. 578. Κα- αἰδούμενος. ψυὶρ. 581. ᾿Αλυσκάζειν}) ᾿ 
κὺς δ᾽ αἰδοῖος] ΚΚακὸς, ἀλυσιτελὴς ἑαυτῷ. Ἐκφυγεῖν (515 ἴῃ ἰηΐ,). ΜΒ, Βαιη. 
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ὑλλώ σε μεῖναι ἄνωγεν ἐς ἠέλιον καταδύντα. 
νοὶ δέ ὙΜῸ ὧδ᾽ ωὐτῆ πολὺ κάλλιον, ώ ἡ βασίλειω, 

ἴην πρὸς ξεῖνον φάσθαι ἔ ἔσος, 76 ε ἐπωκοῦσωι. 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε περίφρων Πηνελόπειω" ο8ς 

ὑκ ἄφρων ὁ ξεῖνος ὀΐετωι, ὅσπερ ἃ ὧν εἴη" 

ὐ γάρ πώ τινες ὧδε κωταθνητῶν ἀνθρώπων 
νέρες ὑβρίζοντες ἀτάσθαλα μηχιανόωντωι. 

Ἡ μὲν ἄρ᾽ ὡς ἀγόρευεν' ὁ δ᾽ ὥχετο δὲ ἰος ὑφορβὸς 
γηστήρων ἐς ὅμιλον, ἐπεὶ διεπέφραδε πάντα. 59ο 

Ἅψα δὲ Τηλέμαχον ἔπεα πτερόεντα προσηύδα, 

Ὑχι σχὼν κεφωλὴν, ἵνα μὴ πευθοίαθ' οἱ ἄλλοι" 

Ὦ φίλ᾽, ἐγὼ μὲν ἄπειμι, σύας καὶ κεινῶ φυλάξων, 

ὃν "καὶ ἐμὸν βίοτον" σοὶ δ᾽ ἐνβώδε πάντω μελόντων. 
ὑτὸν μέν σε πρῶτω σάω, καὶ φράζεο θυμῷ, 505 

ή Τι πάθης" πολλοὶ δὲ κωκὰ φρονέουσιν ᾿Αχωιῶν᾽ 

οὺς Ζεὺς ἐξολέσει, πρὶν ἡμῖν πήμα γενέσθαι. 

Τὸν δ᾽ αὖ Τηλέμωχιος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα" 

σσετῶι οὕτως, ἄττα" σὺ δ᾽ ἔρχεο δειελιήσας᾽ 
ὦθεν δ᾽ ἰένωι καὶ ἄγειν ἱερήϊα κωλά" όοο 

ὐτὼρ ἐμοὶ τάδε πάντα καὶ ἀθανάτοισι μελήσει. 

Ως φάθ ὁ δ᾽ αὖτις ὥρ ᾿ ἐξετ᾽ εὐξέστου ἐπὶ δίφρου" 

"λησάμενος δ᾽ ἄρω θυμὸν ὦ, δὲ ποτῆτος, 

584. βέπος. 585. προσέξειπε. 586. ὅσπερ] ὥσπερ 564 ὅσ 5ιιροῖ ὡς Η. 
80. δῖβος. 501. βέπεα. 596. ᾿Αχαιῶν] ᾿Αχαιοὶ 564 ὧν ΒΡ6Υ οἱ Η. 
).. ᾿Αχαιξῶν. 599. δειελιήσας] δειελνήσους δ 6ο2. ἐϊξέστου ἐπὶ δίφρου] 
τὶ θρόνου ἔνθεν ἀνέστη Η. ἐπὶ θρόνου ὅτθεν ἀνέστη Ν'. 

86. 80 )ο]. ΠΡ. ο06, Ηα1]. ἀαἴ ὧσ- γουσι δὲ χεῖρας ἀπ᾽ ἔργου Ἐ, τὴν πρὸς τῇ 

ερ, αὖ τοίου ΡΟΉ ΒΘ. κοῦ. ᾿Αχαιοί δειλινῇ τροφὴν αἰτοῦντες" οὐ δεόντως" προ- 
δχί, Γρ. ̓Αχαιῶν. ΨΜΙηα. 13 3: 509. εἰρήκαμεν γὰρ ὅτι οἱ ἀρχαῖοι τρισὶ τρο- 

εἰελιήσας] Πρὸς τὴν δειλινὴν ὦ ὥραν παρα- φαῖς ἐχρῶντο. ]ρ. Διελινήσας] Δει- 

γος (δον, μέτρα ἐπ ), τουτέστι τὴν λινίσας, βρωματισάμενος δείλην (0. 
σημβρίαν᾽ ἣ τὴν ἑσπερινὴν διατρίψας. δειλινὴν) τροφή». οἱ δὲ, τὴν δείλην δια- 

μὰ οι δὲ τὴν δειλινὴν τροφὴν αἰτῶν. καὶ τρίψας, οὐ φαγών. Β. 66ο2. ΓΡ. ἕζετ᾽ 

αλλίμαχός φησ ͵᾽ Δείελον αἰτίζουσιν, ἄ- ἐὐξέστου ἐ ἐπὶ δίφρου. Ηδῖ]. 6ο23. Πλη- 

ΚΕνι τθο. Αριυὰ Επβίδιμ. (Ρ. 640, 23.) Ἰορὶιαν δειελίην αυοά ᾿μαϊοϊα πὶ 6556 ΟΘΏΒ500 
Οὐδὲ ΒΟΥ Τρ τ δ Π.} 15 Δειελίην αἰσοῦσιν. ΟΡοΙΓΑΙῚ Θαΐπι ΒΟυλἶπ 65 οἰ θατα 51 ὶ ἀο Ἰ τιπὴ 
ΟὨ τῃηθμαϊοδηΐ 5βοα ροβουηΐ, ἰάδοσιο ἃὉ ΟΡΟΙῈ ΟΟββδῃϊ. Ουοὰ ἀὐΐομι Ν ΔΙ ΟΚΘΏΆΓΙΙΒ 
ὺ ΤΊΜΟ ΕἸορ'. ἔγαρπι, Ρ. 205.) σοΥντὶροαὶ ἔχουσι, ᾿ᾷ ΠΘΟΟΒΒΆΓΙ τ ΤΟΥ ἴδ556. ὩΟῺ δδΐ. 

.} 

" γῆβι". 
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βη ῥ᾽ ἴμεναι με ὕας" λίπε δ᾽ ἐρκεά τε, μέγαρόν τε ᾷ 
πλεῖον δωιτυμόνων" τοὶ δ᾽ ὀρχηστύι καὶ ἀοιδὴ ὁ ὅο5. 
τέρποντ᾽" ἤδη γὰρ καὶ ἐπήλυθε δείελον ἡμαρ. 

ὅοξ. τοὶ] οἱ ἃ Π}. ΡΓ. τοὶ ΘΧ δπιθηά. Η. 

σάμενος δ᾽ ἄρα θυμὸν ἐδητύος ἠδὲ ποτῆ- 6οόῦ. Δείελον ἦμαρ] Ἢ δειλινὴ τῆς ἡμέ ἢ 
τος. αὐτὰρ ἐπεὶ δείπνησε καὶ ἤραρε θυ- ρας. Β. Τὸ τῆς δειλινῆς ὥρας (Ω. δά. ; 

μὸν ἐδωδῇ] Περισσὸς ὃ εἷς ἐκ τῶν β΄. . κατάστημα). Ψυ]ρ. Ο. ᾿ 

- τὲ 



ἸῊΣ 

ΟΜΗΡΟΥ͂ ΟΔΥΣΣΞΕΙΑΣ Σ. 

ΣΊγμ᾽, ἔριν Ἴρου, εὖχος ᾿Οδυσσεῦς, δῶρά τ᾽ ἀνάκτων. 

Α ν ἘΝ ἣΝ ΄ ὰ ω" » 

[ΛΘΕ δ᾽ ἐπὶ πτωχὸς πανδήμοιος, ὃς κωτὼ ἄστυ 
3.» ᾿ς ΓΤ] ΛΑ 7 

ωὠχεύεσκ Ιθάκης, μετῶ δ ἔπρεπε γώστερι μιοργή; 

1. Γάστυ. 

'γπόθεσις. Τενομένης μάχης ᾿᾽Οδυσ- 
᾿ς πρὸς ἕτερον πτωχὸν ἐλθόντα πρὸς 
ς μνηστῆρας, Πηνελόπη λαμβάνει 
ὦ παρὰ τῶν μνηστήρων. καὶ κοινο- 
ία γίνεται ἐν τοῖς ἑξῆς ᾽Οδυσσέως 
ς Εὐρύμαχον περί τινος ἄλλου ἐν τῷ 
“ποσίῳ. Ῥα]. Ω. λλλως. ὈὌδυσ- 
υς καὶ Ἴρου πάλη, καὶ ἐξέλευσις Πη- 
ὅπης πρὸς τοὺς μνηστῆρας ἐπιπλητ- 
σης Τηλεμάχῳ ἐπὶ (Ω. περὶ) τῆς τοῦ 
ου καταξενίας (Ποο ἴῃ υἱτοα. 604.) 
ὶ δωροδοκίας (80Γ, -ἰα) τῶν μνηστή- 
ν τῇ προειρημένῃ. καὶ ἀποπειρᾶται δὲ 
ν θεραπαινίδων ᾿Οδυσσεύς. Ῥαϊ. Ω. 

δυσσέως καὶ Ἴρου πυγμὴ γίνεται. φαί- 
αι δὲ καὶ Πηνελόπη τοῖς μνηστῆρσι 
ὶ παρ᾽ αὐτῶν δῶρα λαμβάνει. γίνεται 
καί τις κοινολογία ἐν τοῖς ἑξῆς ᾽᾿Οδυσ- 

ὡς πρὸς Εὐρύμαχον. δ]... 1. Πτω- 
ς πανδήμιος)] Ὃ δι’ ὅλης τῆς πόλεως 
αἰτῶν. Β. ΩΦ. Πανδήμιος) Ὃ κατὰ 
ν δῆμον ἐπαιτῶν, καὶ δι᾽ ὅλης τῆς πό- 
ὡς ἐπιών. δ]. 2. ᾿ Γαστέρι μάργῃ] 

» Ἁ »᾿ “Ὁ " ε Π 
Οὐδεὶς οὔτε γρωμματικῶν οὔτε ῥητόρων 
ἐμνημόνευσεν" ᾿Αριστοτέλης δὲ ἐν τῷ 

Ν ΄ ,ὕ ΄ ,ὔ ΄, περὶ ζώων μέμνηται ζώου μάργου, λέγων 
ἡ "- -“ 

ὅτι γεννᾶται ἀπὸ σήψεως μεταξὺ γῆς 
καὶ ὕδατος (Βτιοιι54. ΝΊΠηα. 133.). καὶ 
ἀφ᾽ οὗ γεννηθῇ οὐ παύεται γαιηφαγοῦν 
“ - 

ἕως οὗ ἐκτρυπήσῃ τὴν γὴν καὶ εἰς τὴν 
΄ ΄-»"») ἐπιφάνειαν ἔλθη, καὶ ἐλθὸν θνήσκει τρεῖς 

7 - 
ἡμέρας" καὶ ἔρχεται νέφος μετὰ βροντῆς 
καὶ βρέχει ἐπάνω αὐτοῦ καὶ ἀναζῇ μη- 
κέτι γαιηφαγοῦν. Ἔκ τούτου οἶμαι τοὺς 
Ε 4 ’ὔ ε ͵ὕ Ν ἀρχαίους φιλοσόφους ὁρμηθέντας, τοὺς 
πολυφάγους γαστριμάργους καλέσαι. 
Δύναται δέ τις εὐσεβῶς καὶ κατὰ θεω- 

ρίαν ἐκλαβεῖν τὰ εἰρημένα. πᾶν γὰρ 
πάθος ἀπὸ σήψεως γεννᾶται, καὶ ἐπὰν 
γεννηθῇ, οὐ παύεται ἐσθίειν τὴν ὑποστή- 
σασαν καρδίαν, ἕως ἂν διὰ τῆς γνωστι- 
-» δ 

κῆς ἕξεως εἰς φανέρωσιν ἀληθείας ἔλθῃ, 
Ν » Ν ͵ “" Ἁ 7 καὶ ἐλθὸν θνήσκει ταῖς τρισὶ δυνάμεσι 

τῆς ψυχῆς. καὶ οὕτως ἡ χάρις τοῦ ὡγίου 
πνεύματος διὰ νέφους δίδωσι γνῶσιν, καὶ 
ζωοποιεῖ οὐ κατὰ τὴν προτέραν ἐμπαθῆ 

ἃ ῬγΟΙ ΣΙ Π) ἰος ΒΟ ΟἸ " οὶ ναυϊοϊαϊο Ἰοοιἰομἷβ Ιοσοῦ οὐἱ Παθ θὲ ἴὰ αἴτοηαο οἰΐδηι 
ψιοϊορίοο. ΒΕΠΓΤΜ. 
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ἀζηχὲς φαγέμεν καὶ πιέμεν' οὐδέ οἱ ἥν ὶς, 
οὐδὲ βίη" εἶδος δὲ "μάλα, μέγας ἦν ὁράασθαι. 

᾿Αρναῖΐος ὁ δ᾽ ὅ ὄνομ᾽ ἔσκε τὸ γὰρ θέτο πότνια μήτηρ 
ἐκ γενετῆς" Ἴρον δὲ νέοι κίκλησκον ἅπωντες, 
οὕνεκ᾽ ἀπαγγέλλεσκε κιὼν, ὅτε κέν τις ἀνώγοι" 

ΠΝ 

ὅς ᾿ ἐλθὼν ᾿Οδυσήω διώκετο οἷο δόμοιο, 

καΐ μιν νεικείων ἔπεω πτερόεντα προσηύδω" 
Εἶκε, γέρον, προθύρου, μὴ δὴ τάχω καὶ ποδὸς ἕλκη" 

οὐκ ἀΐεις, ὅτι δή μοι ἐπιλλίζουσιν ἃ ἅπαντες, 

ἑλκέμεναι δὲ κέλονται; ἐγὼ δ᾽ αἰσχύνομαι ἔμπης. 

ὠλλ᾽ ἄνω, μὴ τάχω νῶϊν ἔρις καὶ χερσὶ γένηται. 

Τὸν δ΄ ἄρ ᾿ ὑπόδρω. ἰδὼν προσέφη πολύμητις ᾿Οδυσσεύς" 

δαιμόνι᾽ ̓ οὔτε τί σε ῥέζω κακὸν, οὔτ᾽ ἀγορεύω, 
οὔτε τινὼ φθονέω δόμεναι, καὶ πόλλ᾽ ἀνελόντω. 

οὐδὸς δ᾽ ὠμφοτέρους ὅδὲ χείσετωι" οὐδέ τί σὲ χρὴ 

ἀλλοτρίων φθονέειν' δοκέεις δέ μοι εἶνωι ἀλήτης, 

ον ἀζηχὰς] ἀζυγὲς Η 
οὗ μὲν βιιρτα Η. 10. ξβεῖδος. 
14. ἄρ᾽ ὑπόδρα ἰδὼν] ἀπαμειβόμενος ΗΟ 

ζωὴν, ἀλλὰ κατὰ τὴν ἐνάρετον καὶ θεῷ 
οἰκείαν. Φ. 3. ᾿Αζηχές] Διηνεκές, ἀδιά- 

λειπτον. ]ρ. Πολλά, Μ8. Βαγη68. 
5. ᾿Αρναῖος)] Ἢ ὅτι παραβατώδης "» ἢ 

παρὰ τὸ ἄρνυσθαι, ὅ ἐστι λαμβάνειν" 
ἢ ἀραῖος" ηὔχοντο γὰρ αὐτοῦ οἱ γονεῖς 
γεννηθῆναι" καὶ πλεονασμῷ τοῦ ν ἀρ- 
ναῖος. Β΄. Γέγονε τὸ ὄνομα παρὰ τὸ 
ἀρὰν ἀραῖος, καὶ πλεονασμῷ τοῦ ν ἀρ- 
ναῖος, ὃ εὐκταῖος τῇ μητρὶ γενόμενος" ἢ 
παρὰ τὸ ἄρνυσθαι τὸ λαμβάνειν ὡς πτω- 
χὸς, ἵν» ἢ ὄνομα πτωχῷ πρέπον" ἢ ἀπὸ 
τῶν ἀρνῶν, ἵν᾿ ἦ ὁ βληχώδης καὶ ἠλίθιος. 

Ο."..6.: Ἐκ γενετῆς] Ἔκ γενεῆς, δι- 
χῶς. Ηδη]. Ἶρος] ᾿Απὸ τοῦ Ἴρις ἧ 
ἄγγελος τῶν θεῶν. Β. Ἶρος παρὰ τὸ 
εἴρω τὸ λέγω, ὃ τὰς ἀγγελίας κομίζων" 

λέγει γὰρ, οὕνεκ᾽ ἀπαγγελίας (1οχί, 

υ δοῦ, προβατώδης. ΒΌΤ ΓΜ. 
ο ΨΙάα Ὁθογῖπ5, δὶ Πυθοῖ, ἴῃ Ὁ ΠΑΡ, 

Ραΐαμη ἴῃ Εἴγπι. Μ. ν. ᾿᾽Αρναῖος : 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Σ. 543-18. 

10. πιέμεν] πίνεμεν Η. 
ἡ. κέν] που Ὗ., πού Ὑ. 

11Β. ΧΥΙΠΠ 

10. ἐοῖ. Εἴς. 
8. βοῖ. 0. ΓέσδΝν 

10. Ριδών. 15. ῥέζω] ῥέξα Υ͂ 

ἀπαγγέλλεσκε). ὦ. Παρὰ τὸ ὧς 
Ψυ]ρ. 8. Διώκετο] ᾿Ἐδίωκεν. φ.. 
Παθητικὸν ἀντὶ τοῦ ἐνεργητικοῦ 
δ τ ᾿Επιλλίζουσιν] Διανεύουσ, τοῖς ὀφ'" 
θαλμοῖς. ἧλλοι γὰρ οἱ ὀφθαλμοὶ, ἀπ᾿ 
τοῦ εἰλεῖσθαι, ὅθεν τὸ δενδίλλων. Β. Θ. 
15. Δαιμόνιε] Δι’ ἔργων σε κακοποιῶ 
οὔτ᾽ ἀγορεύω, οὔτε κακολογῶ σε, οὔτ᾽ 
τινῶ φθονέω δόμεναι, καὶ πολλ᾽ ἀνελόντα 
οὐ , φθονῶ σοι. Ὁ. 17}. Οὐδὸς δ᾽ ἀμφο 

τέρους ὅδε χείσεται] Χωρήσει, ἔνθεν κα 
χειὰ ἡ κατάδυσις τῶν ὄφεων. Β.0 

νυ]ο. Δημήτριος δέ φησιν, ὅτι ᾽Αττι 
κίζων ὃ ποιητὴς ἀντὶ τοῦ δέξεται, χεὶ 
σεται εἶπεν. Β. Ω. Μιπά. 133. 

στενοχωρήσει. Οὐδέ τί σε χρὴ ἀλλο. 
τρίων φθονεῖν οὐ γὰρ ἀπὸ τῶν σῶ 
λήψομαι. Ω, 18. ᾿Αλλοτρίων φθ 

υπᾶο ἸδοοΠο πὶ βα]ΐομι ΟΡ πηδπι οὕ ΠῸΒ μὰς {τᾶπ Ὁ 
ΒΟΥ Πλ118, γ. 6. σὸ γὰρ θέτο οἵ ποτε μήτηρ. ΒΌΤΤΜ. 
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περ ἐγών ὄλβον δὲ θεοὶ μέλλουσιν ὀπάξειν. 
ρσὶ δὲ μήτι λίην προκαλίζεο, μή ΜΝ χολώσήης, 20 

σε, γέρων περ ἐὼν, στῆθος καὶ χείλεω φύρσω 

ματος" ἡσυχίη δ᾽ ἂν ἐμοὶ καὶ μῶλλον ἔτ᾽ εἴη 

Ριον" οὐ μὲν γάρ τί σ᾽ ὑποστρέψεσθωι ὁ ὀΐω 

ὕτερον ἐς μέγωρον Λαερτιάδεω Ὀδυσῆος. 

Τὸν δὲ χολωσάμενος προσεφώνεεν Ἶρος ἀλήτης" 25 

πόποι, ὡς ὁ ὁ μολοββρὸς ἐπιτροχάδην ἀγορεύει, 

ἡ; κωμινοι ἶσος" ὃν ἄν κωκὼ μητισαίμην, 

πτων ἀμφοτέρῃσι, χωμαὶ δ᾽ ε ἐκ πάντας ὀδόντως 

αθμῶν ἐξελάσωιμι, συὸς ὡς ληϊβοτείρης. 

20. μή με] μηδὲ Ν. 
τιάδεω. 27. Εἴσος. 

] Οὕτως ἡ σύνταξις, οὐ χρή σε φθο- 
ν μοι τῶν ἀλλοτρίων. μέλλουσι δὲ οἱ 
ὲ εὐδαιμονίαν ἡμῖν παρέχειν. ἄδηλον 
Ρ τὸ τῆς τύχης ῥεῦμα. Β. ὦ, 0. 
λβον δὲ θεοὶ μέλλουσιν ὀπάζειν) ᾿Ἐοΐ- 
σι δὲ οἱ θεοὶ δωρητικοὶ (58]5 ΜΆ. 
ἼΓΏ65. : Θα, δηΐ. δωτικοὶ, Τασθηζί. 
ινεμητικοὶ, Θχ Θηιθηά. 56]].) εἶναι 
)αιμονίας (ΠΟ. Ω, : 564 Πϊσς τηα]θ 
οίας), ὥστε οὐ φαίνονται ἡμῖν ἵλεω. 
αἰρ, 21. Μή σε, γέρων] Ὅλον συν- 
ται τὸ νόημα οὕτως, μήπως σε αἵμα- 
ς πληρώσω, καὶ πλέον ἡσυχίαν ἐμαυτῷ 
ιἤσω αὔριον. εἰ γὰρ σὺ πληγείης, οὐκ- 
ι ἐνταῦθα ἥξεις, καὶ εὑρίσκομαι ἐκτὸς 

μάχης, σοῦ μηκέτι ἐλθόντος. Β. Ο. 
. Γρηὶ καμινο Τῇ καμινοκαυστρίᾳ, 
φρυττούσῃ τὰς κριθὰς πρὸς τὸ ποι- 

ἂν ἄλευρα. οὕτως ᾿Λριστοφάνης καὶ 
ρώδης ᾿Αττικὸς οἰκοδομεύειν φασίν ἃ, 

4. ὑποστρέψεσθαι] ὑποστράψεσθαι ΣῈ 
28. δ᾽ ἐκ] δέ κε ὟΥ. 

24. Λα- 

ὁ δὲ Κόμανος τῇ καμούση τὰς ἶνας διὰ 

τὸ γῆρας (Ί᾽πά. ἀπὸ τοῦ γήρως). Β. 
Ω. Μιμά. 133. Καὶ ἄλλως. γυνῇ 
(8ογ. γρηῇ καμενοῖ, καμινευτρίᾳ, πα- 
ραπλησίως κατὰ τὸ εἶδος καὶ τὴν ἐσθῆ- 
τα. ῥυπαρὰ γὰρ ἐφόρει. ἘΓῸΣ Καμι- 

νευτρίᾳ, φρυγούσῃ κριθάς. ἔστι δὲ ἡ εὐ- 
θεῖα καμινώ. αν. Ἐν πολλοῖς, γρηοῖ 
καμινῶ. 41]. 428. Χαμαὶ δ᾽ ἐκ πάν- 
τας] Σχεδὸν πᾶσαι, χαμαὶ δέ κε πάντας. 
Ηδ1]. 20. Ληϊβοτείρη)] Τῆς κατεσ- 
θιούσης τὸ λήϊον, ὅ ἐστι τὸ σιτοφόρον 

χωρίον. ἐὰν γὰρ εὑρεθῇ σῦς ἀλλότριον 

σπόριμον πεδίον βοσκομένη, ἐξοδοντίζε- 

αι. νυ ρ. Νόμος ἦν, ὡς ἐὰν εὑρεθὴ 

σῦς ἀλλότριον σπόριμον πεδίον βοσκομένη, 
ἐξωδοντίζετο. Φ. Ὡς χοίρου λήϊον βοσ-- 
κομένου. εἴπου γὰρ εὑρίσκετο εἰς ἀλλό- 
τριον χωρίον χοῖρος, τοῦτο ἔπασχεν ὑπὸ 
τῶν δεσποτῶν τοῦ χωρίου κατασχομένη. 

ἃ ψιηὰ ,.---ἄλευρον. οὕτως ᾿Αρίσταρχιος καὶ ὃ ἩἩρωδιανὸς ὁ ᾿Αττικὸς οἰκοδομεεύειν φασίν. 

᾿ιβίατῃ. ᾽Α ο, σταρχίος δὲ καὶ “Ἡρωδιανὸς καμινώ φασι σὴν καμινεύτριαν. Ηϊης ἴογο διιδρὶ- 

τἰβ Ὀἱη05 Ἢ ΒΊΔΙΒΙΠΔΌΙΟΟΒ ῬΟΙ 51 ΠῚ} 1 Ὁ ἀμ Θ Πλ ΠΟΤ πΠ 56 Ἰησ]οθ τὶ ΘΧίαγΡΆΒ56, Ιὸ- 
πάπιπηαιο 6586 οὕσως ᾿Αρίσταρχος καὶ Ἡρωδιανός. ὁ δὲ ᾿Αριστοφάνης καὶ Ἡρώδης δ᾽ Αφτι- 

ξ-τοφασίν. ρα [Ἀ}}1 σοπ]δοΐαγα : πδπ ἴῃ ἈΌΒΟΠΟ ᾿βῖο οἰκοδορεεύειν ΕἾΜ] ΠΤ ἃ Ἰαΐοτο 
ἰοβὲ πἰϑὶ νου θιιπὶ κοδορεεύειν, απο ο᾽ αδάδι οϑὲ οὐπὶ ΘῈ ΡΟΓΊ ΟΣ  θ115 δι σῃἱ Ποδ ΕΟ Ϊδ : αἴ 
Ὁ} ἱρτταν ἷ σταθηπγαίιοὶ ἰπΐου 56 αἰ Πουσοπ. Οὐατο ἀπ ῖαπλ ΠΟ οβῦ αυΐῃ ποιλΐ δ 
ἰδ ᾿ιαθοῖ Μροαϊο]. σουτυπρία βίης οχ ]τουῖβ ἀριιὰ Ἐππιβίατ πὶ οἵ ἴῃ ὙἼΠ60Ρ. [τὰ ἴῃ 
΄ο ὙἸρἀοθομομβ᾽5 τρθηο ΨΟΡΒΆΠΉΓ, αιοα Ἰον] οογγθοίαγα 510 (ΟΠ τὰν: σῇ φρυσσούσῃ 
'ὶξ ,"ριϑὰς πρὸς τὸ “ποιῆσαι ἄλευρα. οὕφως ᾿Αρίσταρχιος καὶ Ἡρωδιανός. δ᾽ Αφαικοὶ κοδομεύειν 
ισίν, ΒΌΤΤΜ. 
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ζώσαι γὺν, ἵνώ πάντες ἐπιγνώωσι. καὶ οἵδε 

μαρναμένους" πῶς δ᾽ ἂν σὺ νεωτέρῳ ἀνδρὶ μάχοιο; 
Ὡς οἱ μὲν προπάροιθε θυράων ὑψηλάων 

οὐδοῦ ἔπι ξεστοῦ πανθυμωδὸν ὀκριόωντο. 
τοιῖν δὲ ξυνέηχ ἱερὸν μένος ᾿Αντινόοιο, 
ἡδὺ δ᾽ ἄρ᾽ ἐκγελάσας μετεφώνεε μνηστήρεσσιν" 

Ὦ, φίλοι, οὐ μέν στώ τι πάρος τοιοῦτον ἐτύχβη:" 

οἵην τερπωλῆν, θεὸς ἡ ἡγαγεν ἐς τόδε δῶμα" 

ὁ ξεῖνός τε καὶ Ἶρος ερίζετον ὠλλήλοιϊν 
χερσὶ μαωχέσσασθαι ἀλλὰ ξυνελάσσομεν ὦ κῶν. 

Ὡς ἐφαθ" οἱ δ᾽ ἄρα πάντες ἀνήϊξων γελόωντες, 

ἀμφὶ ἢ ἄρω πτωχοὺς κακοείμονως ἠγερέθοντο. 
τοῖσιν δ᾽ ᾿Αντίνοος μετέφη, Εὐπείθεος υἱός" 

Κέκλυτέ μευ, μνηστῆρες ἀγήνορες, ὄφρω τι εἴπω" 
γαστέρες αἹδ' αἰγων κέωτ᾽ εν πυρῖ τάσδ᾽ ἐπὶ δόρπω 
κατθέμεθω, κνίσσης τε καὶ αἵματος ἐμπλήσαντες" 

ὁππότερος δέ κε νικήση, κρείσσων τε γένηται, 
τάων ἥν κ᾽ ἐθέλησιν ἀναστὼς αὐτὸς ἐλέσθω" 
αἰεὶ δ᾽ αὖθ᾽ ἡμῖν μετωδαΐσετωι, οὐδέ τιν᾽ ἄλλον 

πτωχὸν ἔσω μίσγεσβωι ἐάσομεν αἰτήσοντω. 

ἋὯ 

44. τοῖϊν) τοῖσι ἡ. 45. ῥηδύ, 
χέσσασθαι] μαχήσασθαι ΝΥ. 

οὗτος δὲ ὁ νόμος παρὰ Κυπρίοις. θ. 30. 

Ἐπιγνώωσι δὲ, ἀντὶ τοῦ θεάσωνται. 

ψυὶρ. 43. Πανθυμαδὸν ὀκριόωντο] 
Μετὰ παντὸς θυμοῦ ἐτρωχύνοντο, ἤγρι- 
αἴνοντο. καὶ λίθον ὀκριόεντα (Ἐ. 
ἴη8. φησὶ) τὸν τραχὺν, καὶ οἷον ἄκρα 
ἔχοντα, καὶ ἀκριόεντα. Β. Ω. Ηδεή]. 
Πανθυμαδόν] ᾿Εκθύμως, πάσῃ τῇ ψυχῇ, 
ἄγαν ὀργίλως. ᾿Οκριόωντο)] ᾿ἘἙτραχύ- 
γοντο, διεφέροντο, διεπληκτίζοντο. 0’. 
43. ᾿Αγήνορε) Νῦν οἱ ἄγαν ἀνδρεῖοι. 
ψαὶς. Ω. 44. Γαστέρες] Οἰκεῖον τὸ 
ἄθλον τοῖς διὰ γαστέρα ἁμιλλωμένοις. 
Ἐν πυρὶ, δὲ ἀντὶ τοῦ, παρὰ πυρί. οὕτως 

' 

ς. Τὴ 500]. Ψα]σ. ρῥΙῸ τὰς φυσικὰς 50Γ. τὰς φύσκας. ὅ. α. ΒΟΓΗΝΕΙΘΏ. ᾿ ̓ 

ΟΔΥΣΣΕΙ͂ΑΣ Σ. 30---40. 

48. ἀλλήλοιϊν] ἀλλήλοισι 
41. κακοξείμονας. 

118, 

423. βείπω. 

᾿Αρίσταρχος. ὃ δὲ ᾿Αριστοφάνης ἐν 
ἐν τῷ καταφωτιζομένῳ τόπῳ, ὡς 
Ἰλιάδ, ((. 206.), Αὐτὰρ ὅγε κρέ 
μέγα κάββαλεν ἐν πυρὸς αὐγῇ. Β. 
Προσηκόντως γαστέρα πρὸς βρῶσιν " 
θησι τῷ νικήσαντι. καὶ οὗτοι γὰρ ὃ 
τὴν γαστέρα ἐμάχοντο. Ἔν πυρὶ, 
ἀντὶ τοῦ, περὶ (δῖα ΑἸ][61) πυρί. οὗ 
᾿Αρίσταρχος. ὃ δὲ ᾽Άριστο (ορίοία ἢ 
ΘΟΠΡΑΥΘηΐ). ΨΙηά. 133. Γαστέβ 
αἵδ᾽ αἰγῶν] Τὰς φυσικὰς “ λέγει. ὁ “ἢ Ἶ 

τι 

χοῦσιν. ᾿ 

δὲ τὸ ὥθλον τοῖς διὰ γαστέρα ὃυὰ 

““ Κέαται πυρί ἴῃ ηδΥρ:. 564] 5680 

κῃ -ν " Σ Ἂ νυ-] “ ὦ 

τ Ὁ «τ ΓᾺ ἔΘ Ἔ Ψ 

» 

"- ἜΘ “- ὍὯδΝ 

ψυς. ΡΟΗΒ. ἐχ 
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Ὡς ἔφατ᾽ ᾿Αντίνοος᾽ τοῖσιν δ΄ ἐπιήνδωνε μῦθος. 50 
;ς δὲ δολοφρονέων μετέφη πολύμητις ᾿Οδυσσεύς" 

Ὦ φίλοι, οὔπως ἐστὶ γεωτέρῳ ἀνδρὶ μάχεσθαι 

ὅρα γέροντα, δύη ἀρημένον᾽ ὠλλώ με γωστὴρ 
ρύνει, κακοεργὺς, Ἷ ἐγώ πληγῆσι δωμείω. 

λλ᾽ ἄγε γὺν μοι πάντες ὁ ὀμόσσατε καρτερὸν ὅρκον, ςς 
; τις ἐπ᾿ Ἴρωῳ ἥρω φέρων ἐμὲ χειρὶ παχείη 

λήξζη ἀτασθάλλων, τούτῳ δέ με ἰφι δαμάσση. 
Ὃς ἔφαθ οἱ δ᾽ ἄρα πάντες ἐπώμνυον, ὡς ἐκέλευε. 
;ς δ αὐτις μετέειφ᾽ ἱερὴ ὶς Τηλεμάχριο' 

Ξεὶν, εἴ σ᾽ ὀτρύνει. κραδιη καὶ θυμὸς ἀγήνωρ όο 

τον ἀλέξασθαι, τῶν δ᾽ ἄλλων μ᾽ τιν᾽ ̓ Αχαιῶν 

(διθ᾽. ἐπεὶ πλεόνεσσι μαχήσεται, ὅς κέ σε θείνν. 

ννοδόκος μὲν ἐγῶν, ἐπὶ δ᾽ αἰνεῖτον βασιλήες 

ΩΝ τε καὶ ᾿Αντίνοος, πεπνυμένω ἄμφω. 

Ὡς ἐφαθ" οἱ δ᾽ ἄρω πάντες ἐπήνεον" αὐτὰρ ᾿Οδυσσεὺς 6ς 

σατο μὲν ῥώκεσιν περὶ μήδεω, φαῖνε δὲ μηροὺς 

"λούς τε, μεγάλους τε, φάνεν δέ οἱ εὐρέες ὦμοι, 

ἡθεώ τε, στιβαροί τε βραχίονες" αὐτὰρ ᾿Αθήνη 
γχι! παρισταμένη μέλε ἤλδανε ποιμένι λαῶν. 

ἡστῆρες δ᾽ ἄρω πάντες ὑπερφιώλως ὠγάσαντο" 7ο 

50. ἐπεβάνδανε. 51. τοῖς] τὸν 566 οἷς ΒΙΡΕΟΙ ὃν Η. τὸν 54. κα- 
ἐργός. 56. παχείῃ] βαρείῃ Ἡ. Ν. ΝΥ. 10. ἔῆρα. 57. ἀτασθάλ- 
, τούτῳ] ἀτασθαλέων τοῦτο Κ΄. 10. Εἶφι. 58. ἐκέλευε] ἐκέλευσεν Κ΄. 
8 πο νούϑιιῃ ἰῃ Η, οἵ Ψ'. βϑαιυϊζιν : αὐτὰρ ἐπεί ῥ᾽ ὕμοσάν τε τελεύτησάν 
τὸν ὅρκον. Οιι6η} οἰϊαπι ἴῃ τοχίιι Πα θῦ πο] 15 ᾿πο] βαμ Υ. 50. μετ- 
ιφ᾽: Εἰς. 61. ᾿Αχαιξῶν. 62. δείδιθ᾽ δείδιτ᾽ Η. 64. Εὐρύμαχός 
καὶ ᾿Αντίνοος] ᾿Αντίνοός τε καὶ Εὐρύμαχος ὟΥ. 6γ. ἔοι. 69. ἤλδανε} 

χανε Υ,. 10. λαξῶν. 

δοῖ ἐν." κ5ο. Ἥνδανε] Ἤρεσκε. Συγκατατίθενται. αϊρ. Συντίθενται 

]ρ. 56. Ἦρα] Τὸ ἐντελὲς ἐπίηρα. ᾿ νοψϑνΝ μου ὁ ̓ Αντίψοος καὶ Εὐρύμα- 

δή: ᾿Ατασθάλλων ᾿Ἐνυβρίζων "ἢ ᾿ ὉὋν: 66: Ζώσατο] Περιεζώσατο 

ῥηφάνως ἢ ἀδικῶν με. Β. ῷ. 58. γὴν: τοῖς ῥάκεσι τὰ αἰδοῖα, ἢ περὶ τὰ 
ὥμινυον] ᾿Επώμνυον, οὐκ ἀπώμνυον. αἰδοῖα ἐζώσατο. Β. Ω. 69. Μέλε᾽ 
ΗΔ]. ᾿Απώμνυον)] Γρ. ἐπώμνυον. ἥλδανε] Ψιλῶς ἀπὸ τοῦ ἀλδαίνω. καὶ 

ῃ. 143. 62. Θείνῃ} ΓΡ. δείρῃς. Αἰολεῖς ἄλματα καλοῦσι τοὺς κλάδους, 
ἃ, ς6. 64. Ἐπὶ δ᾽ αἰνεῖτον)], οἷον ἀλδήματα καὶ αὐξήματα. Ἐ. Ὁ, 

Ροῦβ. 6 500] 10, ποβοῖο δι μος, ΡΓοΙογε, ᾿Αντίνοός σε καὶ Εὐρ.,) αὐ γατϊοίαζοιη 6} 
δῖ ἴῃ ἰοχία ογάϊηϊβ, Ε. τὸ καὶ ἃ, ΒΌΤΊΎΜ. 

ΥΟΙ,. 11. υ 
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δε δέ τις εἴπεσκεν ἰδὼν ἐς σιλησίον ὥλλον' 

Ἦ τάχα" Ιρος ἀΐρος ἐπίσπαστον κακὸν ἔξει" 

οἵην εκ ῥακέων ὃ γέρων ἐπιγουνίδα, φαίνει. 

Ἃς ἀρ ἔφαν' Ἴρω δὲ κακῶς ὠρίνετο θυμός: 

ἀλλὰ καὶ ὡς δρηστήρες ἄ ἄγον ζώσωντες ἁ ἀνάγκη, γ᾽ 
δειδιότα" σάρκες δὲ περιτρομέοντο μέλεσσιν. 

᾿Αντίνοος δ᾽ ἐνένιπτεν, ἔπος τ᾽ ἐφατ᾽, ἔκ τ᾽ ὀνόμαε᾽ 

Νὺν μὲν μήτ᾽ εἴης, βουγάϊε, μῆτε γένοιο, 

εἰ δὴ τοῦτόν γε τρομέεις καὶ δείδιας αἰνώς, 

ἄνδρα “γέροντα, δύη ἀρημένον, ἤ μην ἱκώνει. 

ἀλλ᾽ ἔκ τοι ἐρέω, τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἔστωι, 

αἴ κέν σ᾽ οὗτος νικήση, κρείσσων τε γένηται, 

πέμψω σ᾽ Ἤπειρόνδε, βωλῶὼν ἐν νηὶ μελαίνῃ, 

εἰς "Ἔχετον βασιλήῆω, βροτῶν δηλήμονα πάντων, 

71. ξείπεσκε Γιδών. 

72. "Αἵρος] Ἶρος ὀνομιωσθείςξ, Ἔπι- 
σπαστόν] Ἑκούσιον ἀπὸ τῶν ὀρνίθων τῶν 
δελεαζομένων καὶ ἐπισπωμένων ἑαυτοῖς 
τὸν ὄλεθρον. ψυΐϊρ. ᾿Αῖρος ἐπίσπαστω") 

Οὐκέτι ἐν ζῶσιν ἐσόμενος Ἴρος. τὸ δὲ, 

ἐπίσπαστον, αὐθαίρετον, ὃ αὐτὸς ἑαυτῷ 

ἐπεσπάσατο. Β. Ἕξε,] Γρ. ἄξει. ἨδΓ]. 
73. ᾿Επιγουνίδωα] Τὸν ἐπάνω τοῦ γόνα- 
τὸς τόπον. ἀπὸ δὲ μέρους τὸ πᾶν σῶμα 
φησίν. εἰ γὰρ τὸ ὀστῶδες μέρος εὔσαρ- 
κον, πῶς οὐκ ἄν καὶ τὰ ἄλλα; Β. Ο. 
ΟΥ δὰ ρ΄. 228. “75. ᾿Αλλὰ καὶ ὡς 
δρηστῆρες) ᾿Απλῶς. οὐ γὰρ ἐπὶ τῶν μα- 
γείρων. Οὗτοι δῶμα καταδρηστῆρες ἔασιν 
(κῸ 440... τ΄. 345.).. Ὁ. 8... Νὺν 
μὲν μήτ᾽ εἴης] ᾿Αντὶ τοῦ ἀποθάνοις νῦν. 
μήτε γένοιο, ἀντὶ τοῦ μηδὲ ἐν παλιγγε- 
νεσίᾳ ἔλθοις τὸ δεύτερον. Ὁ. ουγάϊε] 
Μεγάλως ἐπαιρόμενε, βοῶν ἔργα ποιῶν. 
Ψ]ρ. ᾿Ακουστέον ὑπερμεγέθη ἔχειν 
(5ογ. ἔχων) βοείαν. ἀσπίδα, ἐπὶ τοῦ Αἴ- 
ἄντος, ὅταν λέγῃ; Ὦ Αἷαν ἁμαρτοεπὲς 

βυυγάϊε (1]. ν΄. 824.), ὡς εἰ ἔλεγεν, ὃ 

ε ᾽Εσὶ κακῷ Ἰηβοῦῖῦ Βαγηθβῖυβ. ΒΟΤΎΜ. 
" Ψυϊρ. οἄ. αηΐ. Βουχέτου (6 Ποπηΐηθ, Βούκετος (6 ὕὙ}6. 

Φυλπαιδιη δαΐθιη 5101 181} ΠΟΠΉΪΠΘ΄ Β0Π0]]5ΐ65, ἃ ἘΡΙΡῚ [Δ θ ἢ ΥΡοῖη Βούχετα γε 
Βουχέτιον, 46 αὐ νἱᾶ. Εν, Μ., μδοο βρροΐαγθ, Δ 1ἀγὶ ποαιῖς, ΒΌΤΤΜ, 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Σ. γ1-.-84. 

77. ἐνένιπτεν] ἐνένιπεν Ἡ. 

118. ΧΥΤΙ1.. 

10. Εέπος. 81, βερέω. ὦ 

γαίων ἐπὶ τῇ ἀσπῖδι, ὡς, ύδεϊ “γαίων. 

τς α΄. .405.). ἐπὶ δὲ τοῦ Ἴρου χάριενε 
τιζόμενός φησι, διὰ τὸ μέγεθος, ὡς ὑπένν 

μεγέθη ἀνέχοντος ἀσπίδα. Δέγει δὲ, μὴ 
εἴης μέγας, μηδὲ γένοιο" ὅμοιον τῷ, Ἦ 
μάλα Ἶρος ἄϊρος (δυρτὰ ἡ ἀπαγ- 

γέλλων ὅτε που τὶς ἀνώγοι (γ.). τοῦτα 
ὅμοιον καὶ τῷ, Οὕτω γάρ κεν μοι ἐὐκλείη 
τ᾽ ἀρετή τε Εἴη ἐπ᾿ ἀνθρώπους ἅμα τὶ 
αὐτίκα καὶ μετέπειτα {ξ΄. 492.). τοῦ- 
τὸ γὰρ ταυτὸν τῷ εἴης καὶ γένοιο. ᾧ. 

Βουγάϊε] Ἐπὶ μὲν τοῦ Αἴαντος, ἐπὶ 
βοὶ γαίων, ὅ ἐστι τῇ ἀσπίδι" νῦν 
χαριεντιζόμενος ἐπὶ τῷ γαυριῶντι ᾿ 
ἀναισθησίᾳ φησί. Β. ῷ. 83. Πέμψα 
σ᾽ ᾿Ἡπειρόνδε] ᾿ Ἤπειρος χώρα (Β. χω: 
ρίον) ἐστὶν ἐναντίον τῆς ᾿Ιθάκης ἐς 
ἰδικῶς λεγομένη. ΒΟ 84. Εἰς" 

τὸν βασιλῆα] "Ἔχετος ἦν μὲν υἱὸς 
χέτου τ οὗ καὶ ἐν Σικελίᾳ πόλις Βού 
χετὸς ἢ καλεῖται. Σικελῶν δὲ τύραννο 
λέγεται. τούτον τοὺς μὲν ἐγχωρίους κατί 
πάντα τρόπον σίνεσθαι, τοὺς δὲ ξένον 

Εάὰά,. τος. ὈΛΓΠΠΊαι6 ΡΘΙ͂ α 

ΜΕ 
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ς κ᾿ ἀπὸ ῥινώ τάμησι καὶ οὔατα νηλέϊ χώλκῷ, ὃς 

ιἥδεά, τ᾽ ἐξερύσως δῴη κυσὶν ὠμω δάσασθαι. 

Ὡς φάτο" τῷ δ᾽ ἔτι “μᾶλλον ὑπὸ τρόμος ἔλλαβε γυϊω" 
ς μέσσον δ᾽ ἄνωγον" τὼ δ᾽ ἄμφω χέιρας ἀνέσχον. 
ὴ τότε μερμήριξε πολύτλας δῖος Οδυσσεὺς, 

ἐλάσεί, ὥς ἊΨ υχῇ λίποι αὖθι πεσόντα, 99 

έ μιν ἠκ᾽ ἐλάσειε, τωνύσσειέν τ᾽ ἐπὶ γαίη. 

»δὲ δέ οἱ φρονέοντι, δοάσσωτο κέρδιον εἶ εἰγωί, 

χ᾽ ἐλάσαι, ἵγω μή μιν ἐπιφρασσαίατ᾽ ᾿Αχιιοί. 

ὴ τότ᾽ ἀνασιχομένω, ὁ μὲν ἤλασε δεξῶὼν ὦ ὦμον 

Ιρος, ὁ δ᾽ αὐχέν ἔλωσσεν ὑπ᾽ οὔωτος, ὀστέω δ᾽ εἴσω 95 
θλασεν' αὐτίκω δ᾽ ἡλθεν ἀνὰ στόμω φοίνιον αἵμα" 
,ἀδδ᾽ ἔπεσ᾽ ἐν. κονίησι μαχῶν, σὺν δ᾽ ἡλασ᾽ ὀδόντες, 

᾿ωκτίζων ποσὶ γαίων" ἀτὰρ μνήστηρες ἀγωυοὶ 

8ς. τάμῃσι] τάμῃ Ὗ 
σ ει 

ο. ἐλάσε.᾽ ἐλάσοι Ἡ. 92. βοι. 

γασχόμενοι Ν'΄. 

γαιρεῖν λωβώμενον᾽ τοσαύτην δὲ κα- 
ίαν ἔχειν, ὡς καὶ τοὺς μακρὰν οἰκοῦντας 
τε θέλοιεν σφόδρα τινὰ τιμωρῆσαι καὶ 
ἔνῳ περιβαλεῖν θανάτῳ ἐκπέμπειν αὐ- 
ᾧ. πολλὰς γὰρ μηχανὰς ἐξευρεῖν τοῦ- 
ον αἰκίας. ὅθεν τὸν λαὸν οὐχ, ὑπομένειν 
ἣν πικρὰν ταύτην τυραννίδα, λίθοις δὲ 
ὑτὸν ἀνελεῖν. ἡ ἱστορία παρὰ Μνασέᾳ 
αἱ Μαρσύᾳ. Ω. Ψυϊ]ρ.: Οὗτος Ἤπεί- 
υ βασιλεὺς Εὐχήνορος καὶ Φληγυίας 
ἰὸς, ὃς τὴν θυγατέρα Μετώπην ἢ "Αμ- 
σσαν ὑπὸ Αἰχμοδόκου φθαρεῖσαν πη- 
ὕσας ἠνάγκασεν ἀλεῖν κριθὰς σιδηρὰς, 

ὅτε φήσας ἀποδώσειν αὐτῇ τὰς ὄψεις 
ταν ἀλήσῃ τὰς κριθάς. τὸν δὲ Αἰχμο- 
ὄκον ὡς ἐπὶ ἑστίαν καλέσας ἠκρωτη- 

ίασε. καὶ εἰς ὠμότητα τραπεὶς μισθὸν 
λάμβανεν ὑπὲρ τοῦ ἀκρωτηρίαζειν τοὺς 
πὶ τούτῳ πεμπομένους αὐτῷ ξένους. 
στερὸν μέντοι μανεὶς ἐνεφορήθη τῶν 
ἴων σαρκῶν. Τινὲς δέ φασιν ὅτι ἐπ᾽ 
ὑτοῦ “Ομήρου ἦν ὁ "Ἔχετος" ἐπειδὴ δὲ 

86. δῴη] δώσει .. 10. ἐκβερύσας. 80. δῖξος. 

93. ᾿Αχαιβοί. 94. ἀνασχομένω]) 
οὔ. ἦλθεν ἀνὰ] ἦλθε κατὰ Η. ὟΥ. 

ἐπλημμέλησεν εἰς αὐτὸν, ἐμνήσθη αὐτοῦ 
ὡσανεὶ παλαιοῦ τινος ἀδίκου. Ὁ. Ἔχε- 
το; βασιλεὺς ἦν τῆς Ἤπείρου, Ἑὐχήνορος 
πωῖς, ὠμὸς καὶ ἀπότομος, ὃς καὶ τὴν 

θυγατέρα Μετώπην ἢ "Αμφισσαν ὑπὸ 
Αἰχμοδίκου φθαρεῖσαν, πηρώσας ἠνάγ- 
καζε σιδηρᾶς ἀλεῖν κριθὰς, λέγων τότε 
ἀποδώσειν τὰς ὕψεις, ὅτε ἀλέσει τὰς 

κριθάς. τὸν δὲ Αἰχμόδικον ἐπὶ ἑστίασιν 
καλέσας, ἠκρωτηρίασεν, καὶ τὰ αἰδοῖα 

αὐτοῦ ἀπέκοψεν. ὕστερον μέντοι μανεὶς 
καὶ τὼν ἰδίων ἐμφορηθεὶς σαρκῶν ἀπέσβη. 
ΨΝ]ρ. 88. Αναγον]} Ἴωνες τὸ ἄγειν, 

ἀνάγειν λέγουσιν. Οἱ δέ τοι (Η 1]. ὃ 
ἔτι) εἰς Ἑλίκην τε καὶ Αἰγὰς δῶρ᾽ ἀνά- 
υσι (ἢ. δ΄. .,δ1.). Β' Ω. δύ. 
Ἐλάσει] Πλήξει βαλών. Δυΐς. 94. 
Ιη ΠΛΆΓΡ. ἀνασχόμενοι. ἔστι δὲ ἀντὶ 

τοῦ ἀνασχομένων. ῬΟΙ͂Β. εχ Ηδ1]. 
᾿Ανασχομένω] ᾿Ανατείναντες. δ α]ρ. 97. 
Μακών, ἐπὶ ἀνθρωπείας φωνῆς. Β. Ἢ Αἱ- 

ολὶς, χανών. Η 41]. Σὺν δ᾽ ἤλασε (Δ16- 

᾿ Τὰ Ψυ]ρ,. δα. απτ. ποο αὐϊ θη βο οἹ τι δα σἉ]σθπ ΠΥ σοἠσοξαπι, ἃ ἴογιι, ατοὰ 
τάϊηο ἰογ λα ΘΧ ἰ θΟΠλι15. 510 Ἰοοο ροβὶταπι δβῖ. ΒΌΤΊΥΤΜ. 

υ2 
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χείρας ἀνασχόμενοι γέλω ἔκθανον᾽ αὐτῶρ Ὀδυσσεὺς 

εἷλκε δὲ ἐκ προθύροιο, λαβὼν ποδός" ὄφρ᾽ ἵκετ᾽ αὐλὴν, Ιοο᾿ 

αἰθούσης τε θύρας" καί μην ποτὶ ἑρκίον αὐλῆς 

εἰσεν ἀνωκλίνας" σκήπτρον δέ οἱ ἔμβωλε χειρὶ, 
καί μιν φωνήσας ἔπεω πτερόεντω προσηύδα" 

᾿Ενταυθοῖ νῦ γὺν ἥσο, κύνως τε σύας τ᾽ ἀπερύκων, ' 
μηδὲ σύ Ὑε ξείνων καὶ πτωχῶν κοίρανος εἰναι, Ιοσ᾿ 
ὍΝ, ἐῶν" μή πού Τί κακὸν καὶ μεῖζον ε ἐπαύρη. Ϊ 

Η͂ ῥω, καὶ ἀμφ᾽ ὡμοισιν ἀεμοέο βάλλετο πήρην, ἑ 
σπυκνὼ ῥωγαλέην" ἐν δὲ στρόφος ἠεν ἀορτήρ. ἷ 

ὼψ δ Ὁ ὁγ᾽ ἐπ᾿ οὐδὸν ἰὼν κατ᾽ ἀρ᾽ ἔ ετο" τοὶ δ᾽ ἴσαν εἴσω Ι 
ἡδὺ γελώοντες, καί ἑ δερκωανόωντ᾽ ἐπέεσσι" τοὶ 

Ζεύς τοι δοίη, ζεῖνε, καὶ ἀθάνατοι θεοὶ ἄλλοι, ᾿ 

ὅ, ττι μάλιστ᾽ ἐθέλεις, καί σοι φίλον ἔπλετο θυμῷ, | 
ὃς τοῦτον τὸν ἄνωλτον ἀλητεύειν ἀπέπαυσας Ὶ 

ἐν δήμῳ" τώχω γάρ μιν ἀνάζομεν᾽ Ἡπειρόνδε ' 

εἰς Ἔχετον βασιλήω, βροτῶν δηλήμοναω πάντων. τι 
Ἃς ἄρ ᾿ ἔφαν' χαῖρεν δὲ κλεηδόνι θεῖος ̓ Οδυσσεύς. ᾿ 

᾿Αντίνοος ᾽ ἄρα οἱ μεγάλην πωρὰ γαστέρα θυκεν | 

εἐμπλείην κνίσσης τε καὶ αἰμιωτος" ᾿Αμφίνομος δὲ ᾿ 

ἄρτους ἐκ κανέοιο δύω παρέθηκεν ἀείρας, ἰ 
καὶ δέποωϊ χρυσέῳ δειδίσκετο, φώνησέν. ΧΆ 120 

Χαῖρε, πάτερ, ὦ ζεϊνε" γένοιτό τοι ἔς περ ὀπίσσω 
ὄλβος, ἀτὼρ μὲν γὺν γε κωκόϊς ἔχεωι πολέεσσι. 

102. βοι. 103. βέπεα. 104. κύνας τε σύας τ᾽] σῦάς τε κύνας τ᾿ Η. 

107. ἀξεικέα. 109. δ᾽ ὅγ᾽ δ᾽ ἄρ Η. 110. γελώοντες] γελώωντες Η. ᾿ 
10. ἑ δύαϑιι, οἵ καὶ ἤΠθἢ ΤῊ ΒΕ Η. ῬΡοϑῖ Βιιης νϑύβιιπη ἴῃ Ὗ'΄. 56411- Ὁ 
τὰ 1116 : ὯΩδε δέ τις εἴπεσκε νέων ὑπερηνορεόντων. 10. Γηδύ. ἔε. βέπεσσι. ' 
112. σοι] τοι Ἡ, Ὗ. 116. θεῖος] δος Η. Ὑ., 117. ἔοι. 22. ὄλβιος] ᾿ 
ὄλβιος, γρ. ὄλβος Η. | ἃ 

410]. συνδιήλας) ὀδόντας} Συνέκρουσε. Β. Β. Ω. το δὶ Εἶναι] ᾿Αντὶ τοῦ ἔσο. Ὁ, 

ΩΟΪρ. τοο. Εἵλκε δι’ ἐκ προθύροιο] Διὰ τοῦ. ᾿Ἐπαύρῃ] ᾿Αντὶ τοῦ εὕρῃς. Β. Ὁ, | 
τοῦ προθύρου τοῦ ἀνδρῶνος εἷλκεν αὐτὸν, ἕως Γρ. ἄλλο πάθησθα. Ηα1]. τ1το. Δειτ 

ὅτε κατέλαβε τὴν αὐλὴν, ὅπου εἰσὶν αἱ κανόωντ᾽ ἐπέεσσιν] Ἤγουν ἐδεξιοῦντο, 
θύραι τῆς αἰθούσης (Β. αὐλῆς). Ω, παρὰ τὸ δξίκνυμι. Βατη, ὁ ΜΒ. 114. ᾿ 
ΙΟΙ. Ποτὶ ἕρκιον (816 ΡΥΓΟΡΑΙΌΧ.) αὐς 115. Οὗτοι οἱ β' ἐκ τῶν ἄνωθεν μετ- ᾿ 
λῆς] Ἑΐς τὸ περίφραγμα τῆς αὐλῆς, ήἤχθησαν. ΗΔ]. 114. ᾿Ανάξομεν ἼἬπει- 
ἀντὶ τοῦ τῷ περιεχομένῳ τόπῳ τῆς αὐλῆς. ρόνδε)] ᾿Αναχθῆναι ποιήσομεν. Β, Ων, 
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Τὸν δ᾽ ἀπωμειβόμενος προσέφη πολύμητις ᾿Οδυσσεύς" 
μφίνομ᾽, ή μάλα Ἰμὼ δοκέεις πεπνυμένος εἰν " 

ίου γὰρ καὶ πατρός" ἐπεὶ κλέος ἐσθλὸν ἄκουον, 

Ἴσον Δουλιχιήω εὔν τ᾽ ἔμεν, ἀφνειόν τε᾿ 

υ σ᾽ ἐκ φασὶ γενέσθαι ἐπητή δ᾽ ἀνδρὶ ἔ εοικοὺς. 

ὕνεκά, τοι ἐρέω" σὺ δὲ σύνθεο, κωΐ μευ ἄκουσον" 

δὲν ἀκιδνότερον γαῖα τρέφει ἀνθρώποιο, 

ἄντων, ὁσσώ τε γαϊων ἐπι πνείει τε καὶ ἕρπει. 

, μὲν γάρ ποτέ φησι κακὸν πείσεσθαι ὁ ὀπίσσω, 

ῤρ ἀρετῆν παρέχωσι θεοὶ, καὶ ̓ γούνατ᾽ ὀρώρη" 

λλ᾽ ὅτε δὴ καὶ λυγρὼ θεοὶ μάκαρες τελέσωσι, 
αὶ τῶ͵ φέρει ἀεκαζόμενος τετληότι θυμῷ. 

ἴιος “γὰρ νόος ἐστὶν ἐπιχθονίων ἀνθρώπων, 

ον ἐπ᾿ ἥμαρ ἄγησι σὡτὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε. 

αἱ γὰρ ἐγώ ποτ᾽ ἔμελλον ἐν ἀνδράσιν ὄλβιος εἰ εἰνώί, 
ολλὼ δ᾽ ἀτάσθαλ᾽ ἔρεξα, βίῃ καὶ κάρτεϊ εἴκων, 

ατρί γ ἐμῷ πίσυνος, καὶ ἐμοῖσι κασιγνήτοισι. 

ω μή τίς ποτε πάμπαν ἃ ἀνὴρ ἀθεμίστιος εἰη, 

λλ᾽ ὅγε σιγῇ δώρω θεῶν ἔχοι, ὅ, ττι διδόιεν" 

᾿ ὁρόω μνηστῆρας ἀτάσθωλω μηχαινόωντας, 

τήματω κείροντως, καὶ ἀτιμάζοντας ἄκοιτιν 

125 

[30 

135 

140 

12}. Ρέβοικας. 128. βερέω. 133. τελέσωσι] τελέωσι τη. μγ. Η. 
44. ἀβεκαζόμενος. 140. ποτε] ποτὲ Η. Ὑ. 

ἴα]ρ.. νῆσος γὰρ ἡ ̓ Ιθάκη. Β. . ᾿Ατ- 
γάγωμεν. ΜΡ. (αἰο 561101.) 127. 
ὑπδιτῇ (ϑἷς, ΡΙῸ ἐπητῇ)  Περισπωμένως 

ὶ ̓ " λογίῳ. Β. ἜἘπητῇ] Δεινῷ 

πεῖν, ἢ λογίῳ, παρὰ τὰ ἔπη. νυ. 
20. ᾿Ακιδνότερον)] Ὑπομονητικώτερον. 
Ἄ.Θ).. 132. Ὄφρ᾽ ἀρετὴν παρέχωσι] 
ὃν, τοῖς ἀγαθοῖς παρέχουσιν (5]ς γυ!ρ.: 

Θἀἴο}. -οὐσαν)ὴ εὐδαιμονίαν: ὁμοίως 
ὅ, ̓ Δρετῶσι δὲ λαοί. (τ΄. 114.). δ ]ρ, 
. 133. Τελέουσι (81. 64. 8ηῖ.}] 
οἰοῦσιν, ἐπιφέρουσιν. γὰρ. 135. 
ἴὸς γὰρ γόος ἐστίν} Οἱ μὲν φιλόσοφοι 

ονται, ὅτι οἷον ἂν ἦ τὸ κατάστημα 
ῦ ἀέρος, τοιαύτην καὶ τὴν ἡμέραν δια- 

ὕσιν οἱ ἄνθρωποι" ὁ δὲ ποιητὴς λέγει, 

ὁποῖα ἂν ἢ τὰ προσπίπτοντα, τούτοις ἐξ- 
ομοιούμεθα. Β. ᾧ. Ψυῖΐρ. ποῖον γὰρ ἐπ- 
ἀγάγει (δἰο) ἦ Ἵμαρ ὃ ζεὺς τοῖς ἀνθρώποις, 
τοιοῦτος ἐστὶν ὁ νοῦς αὐτῶν, ἐν μὲν ταῖς 
εὐτυχίαις ἐπαιρόμενος, ἐν δὲ ταῖς δυστυ- 
χίαις ταπεινούμενος πρὸς τὰς ἐφ᾽ ἡμέρᾳ 

τύχας. Β. Ω. 147. Ἔμελλον) ᾿Εῴκειν, 
ἐδόκουν. ᾧ. Ἔῴκειν, ἐνομιζόμην. Ν ]ο.. 
1390. Πατρί τ᾽ ἐμῷ πίσυνος) Θαῤῥῶν τῇ 
προστασίᾳ τοῦ πατρὸς καὶ τῶν ἀδελφῶν... 
141. ᾿Αλλ’ ὅγε σιγῇ] Ησυχῇ, ἐγκρατῶς, 
μήτε ἐπαιρόμενος, μήτε ἄγαν ὀδυρόμενος. 
Δῶρα δὲ θεῶν, ἁπλῶς τὰ διδόμενα ὁποῖα 
τύχῃ ὄντα. Β. 142. Οὗ ὁρόω μνηστῆρας 
δῶρα θεῶν ((6]. δ. θ.}] Θαυμαστικῶς 
τὸ οἷα. ἠρέμα ταῦτα πρὸς τὸν ᾿Αμφίνο- 
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ἀνδρὸς, ὃ ὃν οὐκ ἔτι φημὶ φίλων καὶ πατρίδος αἴης 

δηρὸν ἀπέσσεσθαι" μάλα δὲ σχεδόν" ἀλλώ σε δαίμων 

οἰκωδ᾽ ὑπεξαγάγοι, μηδ᾽ ἀντιάσειως ἐκείνω, 

ὁππότε νοστήσειε φίλην ἐς πατρίδα, γαῖαν" 

οὐ γὰρ ἀναιμωτί, γε διακρινέεσθαι ὁ ὀΐω 

μνηστήραις κεκείνον, ἐπεί κε μέλαθρον ἐπέλθη. 

Ἃς φάτο" καὶ σπείσως ἔπιεν μελιηδέο, οἶνον" 

ὦ δ᾽ ἐν χερσὶν ἔθηκε δέπας κοσιμήτορι λαῶν. 

αὐτὰρ ὃ βὴ διὼ δῶμα, φίλον τετιημοένος ἥτορ, 

γευστάζων κεφαλῇ" δὴ γὰρ κακὸν ὄσσετο θυμός. 

ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὡς φύγε κήρο" πέδησε δὲ καὶ τὸν ᾿Αθήνη, 

Τηλεμάχου ὑπὸ χερσὶ καὶ ἔγχεϊ ἶφι δαμήνωι.. 

ὡψ, δ᾽ αὖτις κατ᾽ ἄρ᾽ ἕξετ᾽ ε ἐπὶ θρόνου ἔνθεν ἀνέστη. 

Τῇ δ᾽ ἄρ ἐπὶ φρεσὶ θηκε θεὼ γλαυκῶπις ᾿Αθήνη 

κούρη Ἰκαρίοιο, περίφρονι Πηνελοπείῃ, 

μνηστήρεσσι φανήναι, ὅπως πετάσειε μάλιστα 

θυμὸν μνηστήρων, ἰδὲ τιμήεσσα γένοιτο 

μῶλλον πρὸς πόσιός τε καὶ υἱέος ἢ πάρος ἥεν. 

ἀχρεῖον δ᾽ ἐγέλασσεν, ἔπος τ᾽ ἐφατ᾽, ἔκ νὴ ὀνόμαζεν' 
Εὐρυνόμη, θυμός μοι ἐέλδετωι, οὔτι πάρος γε, 

μνηστήρεσσι φανήνωι, ἀπεχθομένοισί σερ ἔμπης" 

παιδὶ δέ κεν εἴποιμι ἔπος, τό κε κέρδιον εἰή, 

μὴ πάντω μνηστηρσιν ὑπερφιάλοισιν ὁμιλεῖν, 

140. κἀάκεϊνον] καὶ κεῖνον Ἡ. ὙΥ. 
150. μελιξηδέα βοῖνον. 151. λαξῶν. 

155. Εἶφι. τ6ο. ἔΠιδέ. 162. 170. βέπος. 

146. ἐοίκαδ᾽. 
ὑπέλθῃ Ἡ. ΝΥ. 
θυμῶ Η. 
ποιμι βέπος. 

μὸν φησί. ΩΦ. 140. Καἀκεῖνον] Πλήρης 
ὁ καί. Ηα1]. 153. ὌὌσσετο] Προεμη- 
νύετο. Ὁ. το. Πετάσειε] ᾿Ἐκπλήξειεν. 
Ψψα]ρ. ᾿Αναστήσει πρὸς ἐπιθυμίαν. Β. 

ἐπιῤῥωσθείη. Β. Ὁ. 

18. ΧΥΠῚν 

145. 

᾿ 

ιός 

' 
᾿ 

10. ἐπέλθῃ. 

᾿Οδυσσεὺς μᾶλλον κατὰ τῶν μνηστήρω" ' 
162. 

"Ακαῖρον. μηδενὸς προκειμένου, ἀχρειῶδες, 
οὐδὲ πρὸς χρείαν ὡρμοζόμενον. 0. Ἢ 

᾿Αχρεῖον, 

Γρ. θέλξειςε. Ψιπά. 50. 56. Οὐκ ἀλα- 

ζονικῶς δὲ πρόσεισιν ἡ Πηνελόπη, ἀλλ᾽ 
ὅπως μὴ βιασθῇ προνοουμένη καὶ ἐλπιδο- 
ποιοῦσα τὸ (δ τ]ρ.. τῷ) δοκεῖν τινε συν- 
οἰκῆσαι. Ὁ, Ψυΐϊρ. τότ. Μᾶλλον πρὸς 
πόσιος] Ἵν᾽ ἐκπλαγεὶς τῷ κάλλει; αὐτῆς 

Οἷον οὐκ ἐκ σπουδῆς.  υὶσ. ἘΠΑΙ 
ΝΕΙ͂Ν. συντίθεσθαι. Ἡφο ρ]οβϑᾶ Ἧ 

ψυϊρ. οἄ. δηῦ. δϑὲ ἰπίθυ. βίοϑϑαι. 
᾿Αχρεῖον οἵ Φρονέουσι. ἘΥΒΙΓΔἢ Ὁ ΓΙΠῚ ' 

4116 γϑυθιιη] ΧΡ] ΘΔ ΟὨΪ5. 060 ΘΓαςς 
διὰ ὁμιλεῖν. 1666. Φρονέουσι] Βουλεύον 



18. ΧΥΙΙ. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Σ. τόγ---τῖρο, 16] 

τ᾽ εὖ μὲν βάφοσι, κωκῶς δ᾽ ὄπιθεν φρονέουσι. 
Τὴν δ᾽ αὐτ᾽ Εὐρυνόμη τωμίη πρὸς, μῦθον ἔ ξέρπε' 

δὴ ταῦτά ὦ πάντω, τέκος, κατὰ μόιρων ἔειπες. 

λλ᾽ ἴθι, καὶ σῷ παιδὶ εξ ἔπος φάο, μηδ᾽ ἐπίκευθε, 170 

ρώτ᾽ ἀποναψαμένη, καὶ ἐπιχρίσασα παρειάς" 

ηδ᾽ οὕτω δακρύοισι πεφυρμένη ἀμφὶ πρόσωπα 

γχευ" ἐπεὶ κάκιον πενβήμεναι ὁ ὥκριτον αἰεί. 

}η μὲν γάρ τοι παῖς τηλίκος, ὃν σὺ μώλιστω 

ῥῶ Ὁ ἀθανάτοισι γενειήσαντα ἰδέσθαι. ι75 

Τὴν δ᾽ αὖτε προσέειπε περίῴρων Πηνελόπεια" 
ὑρυνόμη, μὴ ταῦτα παραύδα, κηδομένη περ, 
ρῶτ᾽ ἀπονίπτεσθαι, καὶ ἐπιχρίεσθαι ἀλοιφῇ: 

γλαϊΐην γὰρ ἔμοιγε θεοὶ, τοὶ [Ὄλυμπον ἔχουσιν, 

λεσαν, ἐξ οὗ κεῖνος ἔβη κοίλης ἐνὶ νηυσίν. 180 

λλώ μοι Αὐτονόην τε καὶ Ἱπποδάμειαν ἄνωχθι 

λθέμεν, ὄφρα κέ μοι παρστήετον ἐν μεγάροισιν 

η δ᾽ οὐκ εἰσειμι μετ᾽ ἀνέρας" αἰδέομαι γάρ. 

Ὡς ἄρ᾽ ἔφη᾽ γρηὺς δὲ δ ἐκ ; μεγάροιο βεβήκει, 
γγελέουσα, γυναιξὶ, καὶ ὀτρυνέουσω νέεσθωι. ι8ς 
ἜἜνθ᾽ αὖτ᾽ ἄλλ᾽ ἐνόησε θεὼ γλαυκώπις ᾿Αθήνη᾽ 

οὔρη Ἰκαρίοιο κατὼ γλυκὺν ὕπνον ἔχευεν. 

ὑδε δ᾽ ἀγακλωθέϊσα" λύθεν δέ οἱ ὥψεω πάντα 

ὐτοῦ ἐνὶ κλιντήρι" τέως δ᾽ ἄρα δῖα θεάων 

μβροτα δῶρω δίδου, ἵνω μιν θησαίατ᾽ ᾿Αχαιοί. 19ο 

τ68. ἔξειπε. τ69. ἔξειπες. 170. φάο] φάε Ν. 172. δακρύοισι] 

ἀκρύσι Ἡ. δάκρυσι . 175. ἠρῶ] ἡρῷ Υ. 10. Ειδέσθαι. 176. προσ- 
βειπε. 181. Αὐτονόην) Αὐτονόμην 182. οὐκ εἴσειμι] οὐ κεῖσ᾽ εἰμι Ἡ. 
᾿οϑὲ Βιιης νϑύβυιτη ἃἰΐθπα πιᾶμῖ δἀ βου ρίπηι δαθοῖ Ψ΄ : μίσγεσθαι μνηστῇρ- 
ἽΨΣ ὑπερφιάλοισιν ἀνάγκῃ. 188. 101. ῥοι. 180. δῖξα. 190. ᾿Αχαιξοΐ, 

αὶ, ἐννοοῦσι. Ψαϊρ. 167. Βάζουσ)] πλῆρες, ἐκεῖσε εἶμι. τινὲς δὲ, εἴσειμ᾽. 
ἰς κενὸν λαλοῦσι. ὦ. 1171. Ἐπιχρί- ἄμεινον δὲ τὸ πρῶτον. ΗΔ]. Ῥοβϑί 
τασα παρειάς] ᾿Ελαίῳ λιτῷ ἢ σκευαστῷ. μπῸ γνριϑη Ὑἰη. 1323. δαθοὶ 
ἢ. 1γ5. Ἢρῶ] Γρ. ἤρω. δ Ιηα. 133. διιηο : Μίσγεσθαι μνηστῆρσιν ὑπερφιά- 
[77. Παραύδα] "Ἔξω τοῦ δέοντος λέγει λοισιν ἀνάγκῃ, ἰῃθρῖθ. 184. Νέεσθαι] 
ὶ κρύπτει. ὦ. 18..»᾿Αλοιφῇ] Ἐλαίῳ. Γρ. ἔσεσθαι. Η 1]. 185. ᾿Αλέξουσα 
γυὶρ, Ηαν], 182. Οὐ κεῖσ᾽ εἶμι] Τὸ (ϑ5 ρῖο ἀγγελέουσα οἄ, δηϊ,}} Δέ- 
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κάλλεϊ μέν οἱ πρῶτα πρόσωπά τε καλὼ κάβηρεν 

ἀμβροσίῳ, σίῳ περ εὐστέφανος Κυθέρεια 
χρίεται, εὖτ᾽ ἂν ἴῃ Χαρίτων χορὸν ἱμερόεντα" 

καί μιν μακροτέρην καὶ πάσσονα θηκεν ἰδέσθαι" 

λευκοτέρην δ᾽ ὄὥρω μιν θηκεν πριστοῦ ἐλέφαντος. 

ἡ μὲν ἄρ᾽ ὡς ἔρξωσ᾽ ἀπεβήσωτο δία θεάων. 

Ἦλθον δ᾽ ἀμφίπολοι, λευκώλενοι ἐκ “μεγάροιο, 

φθόγγῳ ε ἐπερχόμενωι" τῆν δὲ γλυκὺς ὕπνος ὠνῆκε, 

καί ῥ᾽ ἀπομόρξατο χερσὶ παρειὰς, φώνησέν τε 

Ἦ με μάλ᾽ αἰνοπαθη μωλακὸν περὶ κῶμ᾽ ἐκάώλυψεν' 

αἴθε ἐμά! ὡς μαλακὸν θάνατον πόροι Άρτεμις ἁγνὴ 

αὐτίκα γὺν, ἵνώ μηκέτ᾽ ὀδυρομένη κατὰ θυμὸν 

αἰῶνώω φθινύθω, πόσιος ποθέουσα, φίλοιο 

παντοίην ἀρετήν" ἐπεὶ ἔξοχος ἦεν ̓Αχαιῶν. 
Ὡς φαμένη κατέβαιν᾽ ὑπερώϊα σιγωλόεντω, 

οὐκ οἴη ἅμω τῆγε καὶ ἀμφίπολοι δύ᾽ ε ἕποντο. 

ἥ δ᾽ ὃ ὅτε δὴ μνηστηρας ἀφίκετο δῖα γυναικῶν, | 

"μὴ τέγεος πύκω ποιήτοιο, ἢ 

ἄντω παρειάων σχομένη λιπαρὼ κρήδεμνα" 

ἀμφί πόλος δ᾽ ἄρα οἱ κεδνη ἑκάτερθε παρέστη. 

ταν δ᾽ αὐτοῦ λύτο γούνατ᾽, ἔρῳ δ᾽ ἄρω θυμὸν ἐθελχθεν᾽ 

πάντες. δ᾽ ἡ ἠρήσαντο παραὶ λεχέεσσι κλιβήναι. 

ἡ δ᾽ αὖ Τηλέμαχον προσεφώνεεν ἡ ὃν φίλον υἱόν" “ 

Γ ἡλέμαχ, οὐκέτι τοι φρένες ἔμπεδοι, οὐδὲ γόημυω" 

στή ῥω παρὰ στῶ 

Ι01. πρόσωπά τε] προσώπατα ἮΗ. ὙΥ͂. Ηδβγο Ιι5. ν. Κάλλος ΟὨΙΓΠ τε. 

ἈΡΟΙ]ΟΏΙ νετοὸ Μ8. μαθοὶ πρόσωπα τὰ, τοϑία Υ ΠΙοίδοηο, ΡΟΙ ΚΒ, 
θέρειω οἴ ϑιιργαβοι. ἀφροδίτη Η. 
10. ἱμερόεντα] εἰς ἐρόεντα Ν. 
ῬΕΙ͂ ἃ υἱετηδπὶ δ θη} ἢ}. Δα ἀϊαπὶ Η, 

201. αἴθε] εἴθε Κ΄. 
210. ἐδ ἑν ἃ 

566 βιιργαβοῦ, ἀφῆκεν Η,, 
207. ἢ δ] ἡ Κ᾽ 10. δῖξα. 
10. ἔθελχθεν] ἔθελγεν ᾽. 

γουσα. αϊρ. τοι. Κάλλε!] Νῦν τὰ 
μύρα. Μασ. Μυθικῶς θείῳ τινὶ χρίσ- 
ματι. Ω. 1:02. Κυθέρεια] Ἢ ἀπὸ τοῦ 
κεύθειν ἢ ἀπὸ τοῦ κύειν ἔρωτα. Β. 
193. Ἱμερόεντα] Γρ. ἐρόεντα. Μ᾽ηά. 
56. τι96. Δῖα θεάων] Ζηνόδοτος γρά- 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Σ. 

194. ξιδέσθαι. 

213. αὖ] ἃ ἄρω Ν 

Ἔθελχθεν] Ἠλλοιώθησαν. 

Ι01-ττ214, 118. ΧΥΠΙ ΙΝ 

-- --- 

192. Κυ- 
193. ἂν ἴῃ] ἀνίη οΧ οἰηθης. Η. 

106. ἀπεβήσατο οἷ ε 8ι1- 
10. βέρξασ᾽. δῖξα. 198. ἀνῆ, 

204. ᾿Αχαιξῶν. 
211. ἔρῳ] ἔρω 

10. βόν. 

φει, δῖ" ᾿Αφροδίτη. ΨΙηά. 1323. Ηατ]. 
198: Φθόγγῳ ἐπερχόμεναι] Σὺν φθόγ- 
γῷῳ οὐ σιωπῇ βαδίζουσαι πρὸς αὐτήν, 
Β. Μετὰ φωνῆς ἀπιοῦσαι. Ψυ!ρ! 

203. Φθινύθω)] Φθείρω. Ψα]ρσ. 211, 
Ω. Μυϊς. 



18. ΧΥΠΙῚ. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Σ. 2ι5- 232. 152 

αἷς ἔτ᾽ ἐὼν, καὶ μῶλλον ἐνὴ φρεσὶ κέρδε ἐ ἐνώμας" 215 
ν δ᾽, ὅτε δὴ μέγας ἐσσὶ, καὶ ἥβης μέτρον ἱκάνεις, 
ψί κέν τις φαίη γόνον ἔμμεναι ὀλβίου ἀνδρὸς, 
μέγεθος καὶ κάλλος ὁρώμενος, ἀλλότριος φὼς, 
κέτι τοι φρένες εἰσὶν ἐνωΐσιμοι, οὐδὲ γόημυώ. 

ἢν δὴ τόδε ἔ εργον ἐνὶ μεγάροισιν ἐτύχβη, 220 
τὸν ξεῖνον ἔ εωσῶς ἀεικισθήμεναι οὕτω. 
ὡς γὺν ; εἴ τις ξεῖνος ἐν ἡμετέροισι δόμοισιν 

μενος ὧδε πάθοι ῥυστακτύος εξ ἀλεγεινῆς, 
ΐ κ᾽ αἶσχος λώβη τε μετ᾽ ἀνθρώποισι πέλοιτο. 

“Τὴν δ᾽ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὐδω" 225 

τερ ἐμὴ, τὸ μὲν οὔ σε νεμεσσώμαι κεχολώσθαι" 

ὑτὼρ ἐγὼ θυμῷ νοέω κωι οἶδα ἕ ἐκαψευῦ, 
θλώ τε, καὶ τὼ χέρειο" πάρος δ᾽ ἔτι νήπιος ἥα" 
λλά τοι οὐ δύνωμαι πεπνυμένα πάντω γοήσιαι" 

, γάρ με πλήσσουσι, παρήμενοι ἄλλοθεν ἄλλος, 230 

δ κακῶ φρονέοντες, ἐμοὶ δ᾽ οὐκ εἰσὶν ἀρωγοί. 
μέν τοι ξείνου γε καὶ Ἴρου μῶλος ἐτύχθη 

220. τόδε] τόϊς Η. 10. έργον. 221. ἀβεικισθήμεναι. 222. πῶς 
1 πῶς δὴ νῦν Η. 10. εἴ τις] εἴτε ἰοχῖ, οἵ 15 βοῆοὶ. πηᾶτρ. Η. εἴ τοι. 
τι Ὗ, 22. ξοῖδα βέκαστα. 

ῳ δ᾽ ἃ ἄρα θυμὸν ἔθελχθεν] Τράφεται, δεται δὲ αὐτοῦ παρ Ἑὐμαίου μαθοῦσα 
"᾿ς δ᾽ ἄρα θυμὸν ἔθελγεν. Β. 215. ὑπάρχειν αὐτὸν ᾽Οδυσσέως ἑταῖρον. Θ. 
ρδε᾽] Κέρδεα νῦν τὰ βουλεύματα. Β. 4226. Κεχολῶσθαι] Τὸ ἑξῆς, τὸ μὲν κε- 
νέσεις. νυὶρ. Ἐνώμα:) ᾿Ἂκίνεις. χολῶσθαί σε. ὁ δὲ νοῦς, διὰ τοῦτο μὲν 
τὶ τοῦ ἐνενόεις. νυὶρ. φιό. Νὺν δ᾽ ὀργίζεσθαι οὐ μέμφομαί σοι, οὐκ εἰμὶ δὲ 
Ἷ Τὸ ἑξῆς, νῦν δ᾽ ὅτε δὴ μέγας ἐσσὶ, ἀνόητος ὡς σὺ φὴς, ἀλλὰ νοῶν τὰ καθέ- 

ἔτι φρένες εἰσὶν, ὡς τὸν ξεῖνον ἔασας. καστα. Β. ῷᾧ. 228. Πάρος δ᾽ ἔτι νή- 

Ὁ. 220. Οἷον δή] Θαυμαστικῶς πιος ἦα Γ ράφεται, μέγας δέκε νήπιος εἴην. 
οἷον δή. Β. 222. Πῶς νῦν Ἂ Τὸ ὁδδὲ ἀντὶ γάρ᾽ μέγας γὰρ ἀνόητος εἴη (5ΕΓ. 
᾿ς, πῶς εἰς τὸ τ ἰϑμν οὲν σοι αἶσχος εἴην). Μέγας δὲ, ἤτοι μέγας ὧν τῇ ἡλι- 
βη τε πέλοιτο, ἐάν τι Β ὁ ξεῖνος, πάθῃ κίᾳ. ἢ δύναται καὶ ἐπιτάσεως εἶναι μέγας 
γτακτύος ἐξ ἀλεγεινῆς ; τὸ γὰρ νῦν μωρὸς ἀντὶ τοῦ πάνυ ἀνόητος, ὡς καὶ ἐν 

λλοντός ἐ ἐστι Χρόνου, τὸ δὲ πῶς θαυ- τῇ συνηθείᾳ. ὅθεν καὶ ἐπίῤῥημα μέγα 
στικὸν μετὰ ἤθους. Β. Ο. 22 8. ἀντὶ τοῦ μεγάλως. Ὡ. Ἠθέτει καὶ 

στακτύος) ᾿Ελκυσμοῦ, αἰκισμοῦ. Κή- ᾿Αριστοφάνης. Ηαγ]). 232. Οὐ μέντοι 

“Ηος βρθοίαϊ Ἰεοϊομοηι εἴ σι (Α]. εἴ τις): οἵ 5 ἴῃ 5080}. πιᾶτῦρ. Ηατ]. ο55 εἴτε Ῥοτ- 
ΠῚ5 τοίου, ΒΌΤΥΜ. 

ΟΙ,. 1Τι. Χ 
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μνηστήρων ἰότητι" βίη δ᾽ ὃ ὅγε φέρτερος ἦεν. 
αἱ γὰρ, Ζεὺ τε : πάτερ, καὶ ᾿Αθηναίη, καὶ "Απολλον, 

οὕτω γὺν μνηστῆρες ἐν ἡμετέροισι δόμοισι 
γεύοιεν κεφωλὰς δεδμημένοι, οἱ μεν ἐν αὐλῇ, 

οἱ δ᾽ ἔντοσθε δόμοιο, λελῦτο δὲ γυίων ἑκάστου, 

ὡς γὺν Ἶρος ἐκέϊνος ἐπ᾽ αὐλείησι θύρησιν. 

ἥστωι νευστάζων κεφαλῇ, μεθύοντι ε εοικὼς, 
οὐδ᾽ ὀρθὸς δύναται στήνωι ποσὶν, οὐδὲ νέεσθωι 

οἴκωδ᾽, ὑπή οἱ νόστος" ἐπεὶ φίλω γυϊω λέλυνται. 

Ἃς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον. 

Εὐρύμαχος δ᾽ ἐπέεσσι προσηύδα Πηνελόπειαν" 
Κούρη Ἰκαρίοιο, περίφρον Πηνελόπειω, 

εἰ πώντες σε ἴδοιεν. ἀν᾽ Ἴασον ἼΑργος ᾿Αχαμοὶ, 
πλέονές κεν μνηστῆρες ἐν ὑμετέροισι δόμοισιν 

ἐπεὶ περίεσσι γυναικών, 

εἶδός τε, μέγεθός τὸ ἰδὲ φρένως ἔνδον εἰσας. 

Τὸν δ᾽ ἡμείβετ' ἔπειτα ; περίφρων Πηνελόπεια" 
Εὐρύμαχ;. ἥτοι ἐμὴν ἀρετήν, εἶδός τε, δέμας τε, 
ὥλεσων ἀθάνατοι, ὅτε Ἴλιον εἰσανέβαινον 

ἤῶθεν δωινύωτ᾽" 

237. λελῦτο ἃ Π1. ΡΓ.. 8684 ν Δααϊζαπ 6Χ θιηθηά, Ἡ. λέλυντο 
2 η8. αὐλείῃσῃ αὐλίη σι Η. 

440. ὀρθὸς] ὀρθῶς εἴ ὃς Βι!ρ6Γ ὥς Η. Ποίηαα στῆναι δύναται Ἡ. 

10. βοίκαδ᾽. οι. 
10. περίφρον] περίφρων Η. 
Ὑ}. δαινύατ᾽] δαίνυτ᾽ ῬΥΪΠΊΟ 50ΙἸΡΠ1, 8 

ΔΟΟΘΏζΙΙ5 Θύᾶϑι185, ἀθιη86 ΔΙ διιρῖα υ ῥῬοϑβιίιβ, δῇ α ροϑβῦ νυ δαἀάϊτιπ 
250. βεῖδος. 

᾿κάστου. 
10. ξεβοικώς. 

241. οἴκαδ᾽, ὅπη] οὐδ᾽ ὅππῃ Ν. 
244. κούρη] κούρη" (510) Η. 
᾿Αχωιβοί. 4246. κεν] κε ὟΥ. 

ΡΟΙΒΞ5. 248. βεῖδος. ἐξίσας. 

ξείνου] Οὐ κατὰ τὴν βούλησιν τῶν μνησ- 
τήρων, οὐδὲ ὡς ἐπεθύμουν αὐτοὶ ἀπέβη 
τὰ τῆς μάχης. ὃ γὰρ ᾽Οδυσσεὺς κρείσ- 
σων ἐγένετο, ἐκείνων βουλομένων τὸν Ἶρον 
γικῆσαι. Β. 9, Μῶλος)] Νῦν πυγμή. 

Β. 4234. Αἴ γὰρ Ζεῦ] Ταῦτα σιωπῇ 
Τηλέμαχος πρὸς τὴν μητέρα φησὶ πρὸς 
τῇ παραστάτιδι παρεστηκώς. ὦ. 2347. 
Λέλυτο τοχί, Γρ. λῦτο, οἴ γρ. λελῦτο. 
Ψιηά. 133. 238. Νῦν] Γρ. γοῦν. Η 41]. 
Ἐπ᾿ αὐλίῃσι] Γρ. ἐν αὐλείῃσι, Ἠδγ]. 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Σ. 233-251. 1.118. ΧΥΤΙΙ 

10. ξε 
5500: κεφαλῇ] κεφαλὴν Ὗ 

243. δὲ βέπεσσι 
245. “ β 

' 

251. Είλιον. ᾿ 

᾿ 

245. Ἴασον᾽ “Δργος]}" Ιασος, ἐν ποοαῦ 
λοποννήσου. ἴΑργος οὖν νῦν τὴν Πελο 
νησον (ὕ]ρ. 86. νῆσον) λέγει, ἢ ἢ (Ο 
ὅλην τὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τοῦ μεσαιτά 

Ω. νυ]ρ. Τὴν Πελοπόννησον, ἀπὸ ᾿ 
σου τῆς ᾿Ιοῦς. πρὸς τὴν αὐτὴν δὲ 

᾿Αχαϊκὸν ἼὌΛργος φησὶ, Πελασγικὸν 
ἤΛργος τὴν Θεσσαλίαν. Β. Ο. 247 
Περίεσσι γυναικῶν] Ἡ περὶ ἀντὶ τὸ 
περισσότερον, ἤτοι ὑπερέχεις τῶν γυναι 
κῶν. Ῥθ. 248. Φρένας ἔνδον ἐείσας 
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-“ ]Ἄ΄ -“ ἃ δ» κΆ. Ζ 4 5 7 

Αργείοι, μετώ τοισι δ᾽ ἐμὸς πόσις ἡεν ᾿Οδυσσεύς. 
᾽ ἂν «Χ 5..3 Χ ἢν, ἀμ οἷ γ 5 7 

ἰ κεῖνός γ᾽ ἐλθὼν τὸν ἐμὸν βίον ὠμφιπολεύοι, 
7, ΄ ΚΑ ΗΝ Ν᾽ Ζ “ἦ 

υξϊζόν κε κλέος εἴη ἐμὸν καὶ κάλλιον οὕτω. 
ὺν δ᾽ ἄχομαι" τόσω γάρ μοι ἐπέσσευεν κωκὼ δαίμων. 

3,2. 

᾿ μὲν δὴ ὅτε τ᾽ ἡϊε λιπῶν κάτα πατρίδα γαϊαν, 

ἐξιτερὴν ε επὶ καρπῷ ἑλῶν ἐμὲ χείρω προσηύδα: 

ἐν γύναι, οὐ γὰρ ὀΐω ἐὐκνήμιδας ᾿Αχαιοὺς 

Κ Τροίης εὖ πάντως ἀπήμονας ἀπονέεσθαι: 

“αἱ γὰρ Τρώάς φασι μαχητὰς ἔμμεναι ἄνδρας, 

μὲν ἀκοντιστὰς, ἠδὲ ῥ ῥυτηρῶς ὀϊστῶν, 

ππῶν τ ̓ ὠκυπόδων ἐπιβήτορας, οί κε τάχιστα 
κριναν, μέγω γεῖκοος ὁμοιΐου πτολέμοιο. 

ᾧ οὐκ, οἶδ᾽, εἴ κεν μ ἀνέσει θεὸς, ἡ ἤ κεν ὡλώω 
ὐτοῦ ἐνὶ Τροΐη" σοὶ δ᾽ ἐνθάδε πάντα μελόντων" 

«εμνήσθαι πατρὸς καὶ μητέρος ἐν μεγάροισιν, 

ς γῦν, ἢ ἔτι μῶλλον, ἐμεῦ ἀπονόσφιν εὄντος. 

ὐτὼρ ἐπὴν δὴ παΐδω γενειήσαντω ἴδηωι, 

255 

26ο 

252. ᾿Δργεῖζοι. 253. ἀμφιπολεύοι) ἀμφιπολεύέιε (β8ῖο ἰρχί.), ἀμφιπολεύοι 
πΡ. Η. Ἢ δ 9. ἐπέσσευεν] ἐπέσπευεν ἰοχί, [ἴὴ ἘΒΕΤΕ: γβ- ἐπέσσευεν Η. 

56. ὅτε τ᾽ ἤϊε] ὅ ὅτ᾽ ἦε ἰοχῖ, ὅτε τ᾽ ἦε πιᾶγρ. Η,, ὅτε τ᾽ ἡε ὙΥ. 258. γὰρ 
ω} γάρ τ᾽ ὀΐω Η. 10. ᾿Αχαιβούς. 262. τάχιστα) μάλιστα Ν, 
64. πτολέμοιο] πολέμοιο Ν'΄. 264. οὐ βοϊ δ᾽. 267. ἢ ἔτι] ἡέτε ῦ. 
68. Είδηαι. 

Ἀκλινεῖς. ἀπὸ τῶν ζυγῶν ἡ μεταφορά. 
ὁμοίας τῷ κάλλει. Β. Ω. 252. ΗΕΝ. 
πήει, ἐπορεύετο. νυὶρ. Σὺν τῷ 
λρίσταρχος καὶ ᾿Αριστοφάνης, ἀντὶ τοῦ 

εν. Ηδ1]. 252. Τὸν ἐμὸν βίον] Τὴν 
μὴν πολιτείαν, τὴν ἐμὴν ζωήν. 
Ἀμφιπολεύοι)] Περιπέσοι, περὶ τὸν ἐμὸν 
ἴον πολοῖτο καὶ ἀναστρέφοιτο. Β. 
μέποι, θεραπεύοι. νας. 2 56. ΔΛιπὼν 

ατά] Τινὲς ἀναστρέφουσι τὴν κατά" 
νγιοι δὲ ἀντὶ τῆς ἀπὸ λέγοντες οὐκ ἀνα- 
τρέφουσιν. ὦ. 257. Ἐμὲ χεῖρα] 
Ἀντὶ τοῦ ἐμοῦ χεῖρα, ἢ ἐμὲ προσηύδα. 
), 426ο. Καὶ γὰρ Τρῶας φασί] Πι- 
ανῶς ἐλπιδοποιεῖ (Ο, Ἔλπιδοπ. προφα- 

ὥς) τοὺς μνηστῆρας, ὅτι ἐν (Ω. σὺν») 

Γιὰ πο γουρα ἔυΐβδο νἱἀθιαζι Ἰομχ πα τὶ5 ἴοςῸ ὁ γδῦβιι 2 

ἂν, ζόϑ8ϑι, ΒυΟΤΤΜ 

τοῖς ἄλλοις εἰκὸς ἀνῃρῆσθαι αὐτόν. νυ ὶρ. 

Ω. 4262. Ἵππων δ᾽ ὠκυπόρων ἐπιβήτο- 
ρας] Τὸ ἑξῆς, οἵτινες ἐπιβάται τῶν ἵπ- 
πὼν διαχωρίζουσ, τὴν φιλονεικίαν τοῦ 
πολέμου, τέμνοντες συντόμως τὴν μάχην. 
Β. ῷ. 264. Εἴ κέν μ᾽ ἀνέσει θεός} 
Ἔκ τοῦ θανάτου ἀφήσει, ἢ ἐκ τῆς ἀλ- 
λοδαπῆς εἰς τὴν πατρίδα ἀναπέμψει καὶ 
ἀνακομίσει. Β. Ω,. ᾿Ανέσει} ᾿Ἑάσει, 
ἀναπέμψει. αν. 4267. Ἢ ἔτι] ᾿Αντὶ 
τοῦ, καὶ ἔτι. Β. 68. Γενειήσαντα] 
“ Ν π᾿ ον ᾽ὔ 3 ’ ’ ε 
ἵνα μὴ ὑπὸ πατρῴου ἐξουσίας γένηται ὃ 

παῖς. Ο. Καὶ ἄλλως. Ἔν ᾧ προτρέ- 

πει, ἐν τούτῳ ἀποτρέπει" γραῦς γὰρ τότε 
ἐγίνετο (Ν᾽ ]ρ. ἐγένετο.). , ΜΡ. 
Τάδε δὴ νῦν! τεχνικῶς. τὸ μὲν γὰρ 

γο. δεᾷ βοβοϊαπι ϑροοίδὲ 

Χ 2 
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γήμασθ, ς 

270. κεῖνός θ᾽ ὡς κεῖνος τὼς ὟΝ. 
277. Είφια. 
λοισι Οἵ ΒΈΡΓΑ οι, Βοτρίαιη η Η. φίλῃσι . 
κετο] παρείλκετο ΘΧ ΘἸηθη. Πρ Πποπρι παθϑΐ τπυτὰ ΒΟ  οη,, βία ΡΠ Ιοθπὶ, 

282. μενοίνα] μενοίνα;- Η. γοσδίθηη αἰΐογιη Η. 
285. 288. ᾿Αχαιξῶν. 287. βέργα. 

παντελῶς εἴργειν τὸν γώμον, ἐπαχθές" 
τὸ δὲ εἰς ἀνεπιτήδειον ἡλικίαν περιστῆ- 
σαι, συνετόν. δυσωπητικὸν δὲ καὶ τὸ, 
τεὺν δῶμα. ὦ. 271. Νὺξ δ᾽ ἔσται, 
ὅτε δὴ στυγερὸς γάμος] ᾿Ελπίδα πᾶσαν 
αὐτοῖς ὑποβάλλε, τοῦ γάμου, δεδοικυῖα 
ἵνα μὴ βιασθῇ. . ᾿Αντιβολήσεϊ Συν- 
τελεσθήσεται. ἤδη γὰρ πρὸς αὐτῷ τῷ τέ- 
λει εἰμί, Ψα]ρ. 2741; Οὐλομένης] ̓ Απολ- 

λυμένης μᾶλλον ἢ προδούσης τὴν κοίτην τοῦ 

ἀνδρός. 8. Λαϊρ. 274. Οὐχ ἥδε δίκη) 
Ἔθος. ἀντὶ τοῦ, οὐχ, οὗτος ὃ τρόπος ὑπῆρ- 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Σ. :60----280. 

ᾧ κ᾽ εθέλησθα, τεὸν κατὰ δώμα λιποῦσω. 
κεῖνός θ᾽ ὡς ἀγόρευε, τῶ δὴ υῦ γὺν πάντα τελέιται. 
νὺξ δ᾽ ἔστωι, ὅτε δὴ στυγερὸς γάμος ἀντιβολήσει 

οὐλομένης ἐμέθεν, τῆς τε Ζεὺς ὄλβον ἀπηύρα. 
5 Ἂς 7» ὙΝ "7 7 Ν ᾽ς « ᾿ 

ἀλλὼ τόδ᾽ αἰνὸν ἄχος κρωδίην και θυμὸν ἐκανει" 

μνηστήρων οὐχ, ἥδε δίκη τὸ πάροιθε τέτυκτο" 

οἵτ᾽ ἀγαθήν τε γυναάϊκω καὶ ἀφνειοῖο θύγατρω 
7 5ΛῚ 7 Ν᾿ ἃ ΄ ἸΝ 

μνηστεύειν ἐθέλωσι, καὶ ὠὡλλήλοις εἐρίσωσιν" 
ποὺς 7 ἂν, 5 μ 7 ΝΨ»Ψ " 

αὐτοὶ τοί γ᾽ ἀπάγουσι βόως καὶ ἰφιω μήλω, 
κούρης δαῖτα φίλοισι, καὶ ἀγλαὰ δώρω διδοῦσιν" 
ἀλλ᾽ οὐκ ἀλλότριον βίοτον νήποινον ἔδουσιν. 

Ἃς φάτο᾽ γήθησεν δὲ πολύτλοως δῖος ᾿Οδυσσεὺς, 

οὕνεκω τῶν μὲν δώρω πωρέλκετο, θέλγε δὲ θυμὸν 
μειλιχίοις ἐπέεσσι" νόος δέ οἱ ἄλλω μενοίνω. 

Τὴν δ᾽ αὖτ᾽ ᾿Αντίνοος προσέφη, Εὐπείθεος υἱός" 

κούρη Ἰκαρίοιο, περίφρον Πηνελόπειω, 

δώρω μὲν ὅς κ' εθέλησιν ᾿Αχωιῶν ἐνθάδ᾽ ε ἐνέίκαιι, 

δέζασθ᾽ οὐ γὰρ καλὸν ἀνήνασθαι δόσιν ε ἐστίν" 
ἡμεῖς δ᾽ οὔτ᾽ ἐπὶ ἔργω πάρος Ὗ ἦμεν, οὔτε πῇ ἄλλη, 

πρίν γέ σε τῷ γήμασθαι ᾿Αχαιῶν, ὅστις ἄριστος. 

Ἃς ἔφατ᾽ ᾿Αντίνοος" τοῖσιν δ᾽ ἐπιήνδανε μῦθος" 

278. κούρης Θἴ Βι1|ρΓἃ ἡ Βογ!ρίμμῃ ῃ Η. κοῦροι Ψ. 

118. ΧΥΝΠΙῚ, 

270 

275. 

285. 

274. τὸ πάροιθε] προπαροῖθε νΨ. 
10. φί- 

280. δῖβος. 281. παρέλ- 

10. ξεπέεσσι. ἔοι... 

280. ἐπεξάνδανε. ' 

χεν τῶν μνηστήρων ἐν τῷ προτέρῳ χρόνῳ. 
Β. 9. 278. Κούρης] Τῆς γύμφης. οὐ 
μόνον δὲ ἡ παρθένος ἀλλὰ καὶ ἢ γεγᾶτ᾽ 

μημένη κόρη καλεῖται. προσεῖπε δ᾽ 
᾿᾽Ορέστης Λάκαιναν κόρην (Ἐπ ἼρΡ. Οτεϑῖ. 
1437.), ἐπὶ τῆς Ἑλένης. Ο. Ἔργα 
τοχί. οἵ βαριὰ δῶρα. Ηλι]. (ϑι 
ἸΘ 1 οογγθοῦο.) 281. Τῶν μὲν 
δῶρω πωρέλκετο] Εἰ μὲν ὑπὸ ἕν, παρέλ-: 
κετο, παρολκὴν ἐλάμβανεν. εἰ δὲ διῃβη-. 

μένως, παρὰ τούτων ἐλάμβανε, καὶ ἀν-᾿ 
ἐπλήρου τὰ ἀναλώμωτα. Ω. Ψνυΐρ. 



18. ΧΥΠΙΠΙ. 

δῶρα δ᾽ ἄρ᾽ οἰσέμενωι πρόεσων κήρυκα ἕκαστος. 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Σ. 290--τλοξ. 157 

200 

᾿Αντινόω μὲν ἔνεικε μέγαν περικαλλέα πέπλον 
ποικίλον" ἐν δ᾽ ἄρ᾽ ἔσαν περόναι δυοκαίδεκω πᾶσαι 

χρύσειαι, κληϊσιν εὐγνάμπτοις ἀρωρυίαι. 

ὅρμον δ᾽ Εὐρυμάχῳ πολυδαίδαλον αὐτίκ᾽ ἔνεικε, 

ὕσεον, ἡλέκτροισιν ἐερμοένον, ἠέλιον ὡς. 295 
ἕρματώ δ᾽ Εὐρυδώμαντι δύω θεράποντες ἔ ἐνεικων, 

τρίγληνω, μορόεντω" χάρις δ᾽ ἀπελάμπετο πολλή. 

ἐκ δ᾽ ἄρα Πεισάνδϑροιο, Πολυκτορίδαο ἄ ἄνωκτος, 
ἰσθμιον ἤ ὐβομαδδμ θεράπων, περικωλλεὲς ἄγαλμα. 

ἄλλο δ᾽ ἄ ἄρ᾽ ἄλλος δῶρον ̓ Αχαιῶν κωλὸν ἔδωκεν. 2300 

᾿ μὲν͵ ἔπειτ᾽ ἀνέβωιν ὑπερώϊα δίω γυναικῶν" 

τῇ ἡ δ᾽ ἄρ᾽ ρ᾽ ἅμ᾽ ἀμφίπολοι ἔφερον περικωλλέω δώρω. 

Οἱ δ᾽ εἰς ὀρχηστύν τε καὶ ἱμερόεσσαν ἀοιδὴν 

τρεψψώμενοι τέρποντο" μένον δ᾽ ἐπὶ ἔσπερον ἐλθεῖν. 
τοῖσι δὲ τερπομένοισι μέλας ἐπὶ ἔσπερος ἥλθεν" 

᾿.200. ξβέκαστος. 

δρᾷ Δ ϑιργἃ ν, δῇ οἷς πγιζαζιΠη ἴῃ ἢς. 
293. κληϊσιν] κλησίην γρ. κληῖσιν. 

ἴῃ τηᾶγρ'. ἐδγνάπτῃς ἘΤ. 

305 

Ποιηάα ἐὐγνάμπτοις, 
205- ἐερ- 

μένον ὈΥΪΠ.Ο βΒουρίιπ), 5884 γ᾽ πιοχ Δα ειιπη, αιιο Ομ Ὁ ΒΟ ἢ] αϑΐοβ Η]. 
10. ἐβερμένον. Ρώς. 

10. ᾿Αχαιξῶν. 

405. βέσπερος. 

σὰ δ 
κεν Ὗ. 
304. βέσπερον. 

(Η411.) Παρέλκετο] Παρέσπα. Ψυ]ρ'. 
200. Πρύεσαν κήρυκα ἕκαστος] Ἔνδέ- 
χεται καὶ καθ᾽ ἕκαστον τῶν μνηστήρων 
κήρυκα εἶναι, ἢ καὶ τὸν αὐτὸν κήρυκα 
ἀπὸ πλειόνων πεμφθῆναι. Ω. 291. 
Περικαλλέα πέπλον] οΠεριβόλαιον τὸ 
σκέπον τὸν ἀριστερὸν ὦμον ὄπισθεν καὶ 
ἔμπροσθεν, συνάγον τὰς δύο πτέρυγας 
εἰς τὴν δεξιὰν πλευρὰν, γυμνὴν ἐῶν τὴν 
δεξιὰν χεῖρα καὶ τὸν ὦμον. Β. ω. 
203. ΚΛΗΙΣΙ. Κιατακλεῖσιν, εἰς ἃς 

καθίεσαν τὰς περόνας. Ψιι!]ρ. ΓΡ. ἐὺ- 
γνάπτῃς. 204. Ὅρμον] ᾿Ετυμολογεῖ τὸν 
ὅρμον παρὰ τὸ εἴρω τὸ συνάπτω, ἕρμος, 
εἷρμὸς τὶς ὧν. ὅρμος δέ ἐστιν ὃ κατὰ τοῦ 

τραχήλου περικείμενος χρυσοῦς κόσμος. 
Β, Ω. εἰ οχίτομια Ψι]ρ. 9096. Ἕρ- 
ματα} Δῶρα. υὶρ. Ααάϊὶ Ἰβαγμο- 

401. δῖξα. 
208. βάνακτος. 300, ἔδωκεν] ἔνει- 

402. ἄρ᾽ ἅμ᾽; ἄρα Ἡ. Ρ. 

8115 6 ΜΒ, τῶν ὦὥτων κόσμον, ὅ ἐστι 
Εἰς τὸ δύω ὑποστικτέον. Β. 

Θεράποντες) ᾿Αντὶ τοῦ θερώπων, ὡς στή- 
θεσι. 
μέντοι κωλύει ἕνα "μὲν ἀπελθεῖν, πλείους 
δὲ εἶναι τοὺς κομίζοντας. Β. Ὁ. 207. 
Τρίγληνα] Τρίκορα κόσμια, ἐνώτια, τρι- 

ὀφθαλμα, τρίκοκκα. Μορύεντα] Τὰ 

μετὰ πολλοῦ μόρου καὶ κακοπαθείας κατ- 
εσκευασμέναι. νυ]ρ. Β. 0. 299. 
Ἴσθμιον] Ἴσθμιον (δον. ἰσθμὸς) ὁ τρά- 
χηλος. ἴσθμιον οὖν περιτραχήλιον κόσμον 

περιπεπλεγμένον, οὐ μέντοι κοσμήματά 
τιν ἐκκρεμάμενα. Β. ῷ. Καὶ ἄλλως. 
Περιτραχήλιον, παρίσθμια. 
διάφορον δὲ τῷ ὅρμῳ. τὸ μὲν γὰρ προσ- 
ἔρχεται τῷ τραχήλῳ, ὁ δὲ ὅρμος κεχά- 
λασται. ἰσθμὸς δὲ ὁ τράχηλος, ἀπὸ τοῦ 

ον ν 
τὰ ενωτια- 

“ ,ὔ “ 

προεῖπε γὰρ, κήρυκα ἕκαστος. οὐ 

ΝΜ Ἀ 

ἔνθεν καὶ 



1δ8ὃ ΟΔΥΣΣΕΊΙΑΣ Σὸ 53οὅδ----526, 1118. ΧΥΠΠῚ. 

αὐτίκα λαμπτῆρας τρεῖς ἔστασαν ἐν μεγάροισιν, 
ὄφρα φαείνοιεν' περὶ δὲ ξύλα κάγκανα θήκαν, 

αὐω πάλαι, περίκηλα, νέον κεκεωσμένω χαλκῷ" 

καὶ δαΐδας μετέμισγον" ἀμοιβηδὶς δ᾽ ἀνέφαινον 

δμωαὶ Ὀδυσσῆος ταλασίφρονος" οὐτὰρ ὁ τῆσιν 

αὐτὸς διογενὴς μετέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς᾽ 

Δμωαὶ Ὀδυσσῆος, δὴν οἰχομένοιο ἄνωκτος, 
» 

ἔρχεσθε πρὸς ϑώμαθ , ἵν᾿ αἰδοίη βασίλεια" 

ἥμεναι ἐν ΤΟ, ῇ εἴρια μέρα ϑδᾳ χερσίν' 

αὐτὰρ ἐγὼ τούτοισι φώος πάντεσσι παρέξω. 

ἥνπερ γάρ κ᾽ ἐθέλωσιν εὔϑρονον ἡ ῶ μίμνειν, 

οὔτι με νικήσουσι" πολυτλήμων δὲ μάλ᾽ εἰμί. 

τὸν δ᾽ αἰσχρῶς ἐνένιπτε Μελανθὼ κωλλιπάρηος, 

πὴν Δολίος μὲν ἔτικτε, κόμισσε δὲ Πηνελόπεια, 

ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὡς σχέθε πένθος ἐνὶ φρεσὶ ἸΠηνελοπ εἰης" 
» "» ὦ 5 3 4 .ν 

ἀλλ᾽ ἦγ Εὐρυμάχῳ μισγέσκετο, καὶ φιλέεσκεν" 
ἣ [κι 

Οδυση ἐνένιπτεν ὀνειδείοις ε ἐπέεσσι" 

410 

τῇ δὲ παρ Ἰλάκατα στροφαλίᾷετε' τέρπετε δ᾽ αὐτὴν 

315 

Ἃς ἐφαθ᾽" οἱ δ᾽ ἐγέλασσαν, ἐς ἀλλήλας δὲ ἴδοντο. 

420 

παΐδω δὲ ὡς ἀτίτωλλε, δίδου δ᾽ ἀρ ἀθύρμωτω θυμῶ" 

2425. 

᾿Ξῶε τάλαν, σύ γέ τις φρένως ἐκπεπαταγμένος ἐσσὶ, 

10. κάγκανα θῆκαν] κάγκαν᾽ ἔθηκαν Ν. 411. διπ΄ς 407. περὶ] ἐπὶ Η. 

βογενής. 212. βάνακτος. 

ἴπΠ} ΘΟ ΒῈΡΘΓ ε- 

ὥς ὟΥ. 10. Εώς. 

ἐνιπενῦ. 10. ξεπέεσσι. 

εἰσιέναι δ αὐτοῦ τὴν τρυφήν. Ὡ. Ψυρ, 
, 406, Λαμπτῆρας) Μετεώρους ἐσχάρας, 

καὶ (νυρ. ἢ τοὺς) χυτρόποδας ἐφ᾽ ὧν 

ἔκαιον. ἢ. Ω. Ψυ]ρ. 207. ᾿Ἐπὶ δέ. 
Γρ. περὶ δέ. Ηα1]. Κάγκανα] Τὰ ξη- 
ρὰ, τὰ πρὸς τὸ καίεσθαι ἐπιτήδεια. ᾿). 
3408. Αὖα πάλαι περίκηλα) Περισσῶς 
εἰς τὸ καῦσαι εὔθετα, κήλεον γὰρ τὸ 
καυστικόν᾽ ἐν πυρὶ κηλέῳ. βούλεται οὖν 
εἰπεῖν τὰ πάνυ ξηρά. Β. ὦ. 2009. Καὶ 
δαΐδας κατέμισγον] Κατέμισγον τοῖς 

413. βασίλεια] βασιλεί Ν. 
420. ἐνένιπτε] ἐνένιπε τη. ΡΓ. 564] εἰ ῬΓῸ , ΘΧ ΥΘΟΘΏΒ. 

5ρά τ αὐτο ίχαθ οὐ! τταν Η. ΡΟῊΒ, 
423. σχέθε] ἔχε Η. Υ.Ὸ Ὑ. 

3210. Είδοντο. 
[Ιηΐτὰ 325. εἰ 80 11ρ- 

ξύλοις; ἮΝ ἐκ τῶν δάδων ἀνάπτωνται 
μᾶλλον. 

βᾶς (Β. δωδαρ. ἢ ἀνὰ μέρος ἄλλοτε, 

ἄλλη ὑπηρετοῦσα. Ὁ. Ω. (864. υἱπηᾶ, 
βρθοΐδηϊς δ ἀμοιβηδίς). 

δου δ᾽ ἄρ᾽ ἀθύρματα θυμῷ) Ἣ Μελανθὼ 
χλιδὰς καὶ παιδιὰς ἐλάμβανεν, ἀλλ᾽ οὗ 

νας 

422. ὡς 
425. ἐνένιπτεν]) ἐνε ὦ 

ἢ χωρὶς τῶν ξύλων τὰς ἐσχά- 

Μετέμισ- 
γον] Συνανεμέγνυον. ψγυβ. Δί- 

συνεχώρει αὐτῇ ἤ Πηνελόπη ἀθύρματα, ἰ 
ἀλλὰ τὰ πρὸς ἡδονὴν αὐτῆς ἔπραττε; 

δηλονότι νηπία ὑπάρχουσα. ἀθύρματα 
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ὑδ᾽ ἐθέλεις εὕδειν, χωλκήϊον ἐς δόμον ἐλθὼν, 
ἔ που ἐς λέσχην" ὠλλ᾽ ἐνβώδε πόλλ᾽ ἀγορεύεις 
αρσαλέως πολλοῖσι μετ' ἀνδράσιν, οὐδέ τι θυμῷ 

αρβεῖς" ή ῥά σε οἶνος ἔχει φρένας, Ἢ γύ τοι οἰεὶ 330 

οιοῦτος γόος ε ἐστίν" ὃ καὶ μετωμώλια βάζεις. 
ἀλύεις, ὅτι Ἴρον ενίκησας τὸν ἀλήτην ; 

ιἥ τίς τοι τώχω Ἴρου ἀμείνων ἄλλος ὠνωστῆ, 

στις σ᾽ ἀμφὶ κάρη κεκοπὼς χερσὶ στιβαρῆσι 
Ἰώματος ἐκπέμψησι, φορύξας αἵματι πολλῷ. 335 

Τὴν δ᾽ ἄρ᾽ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη, πολύμητις ᾿Οδυσσεύς" 

᾿ τάχα Τηλεμάχῳ ἐρέω, κύον, οἷ ἀγορεύεις, 

(εῖσ᾽ ἐλθῶν, ἵνα σ᾽ αὖθ, διωμελεϊστὶ τάμησιν. 

Ἃς εἰπῶν, ἐπέεσσι διεπτοίησε γυναίκας. 

λὰν δ᾽ ἴμεναι διὰ δῶμα" λύθεν δ᾽ ὑπὸ γυῖα ἑκάστης 340 
“ἀρββοσύνη" φὰν γάρ͵ μὲν ἀληθέα μυθήσωσθαι. 
εὐτὰρ ὃ πὰρ λαμπτήρσι φαείνων αἰϑομένοισιν 

ἱστήκει ἐς πάντως ὁρώμενος" ἄλλω δέ οἱ κῆρ 

329. θαρσαλέως] ἐκεκότ Η. 429----331. ἀποῖηῖβ ἱποϊ μα ὟΥ͂, 
οἱ ἐν ΒΌΡΕΓ εἰ Η. . βοῖνος. 

,34. ἄλλος ΟΥΪ Εἰ Η. 
Ὁ θ, βιιρτὰ τις Η. αὗτιςνΝ. 

γάρ εἰσι τὰ τῶν νηπίων παίγνια. Ὁ. Ὁ. 
,.2}.. Χαλκήϊον ἐς δόμον ἐλθών] Εἰς ἐρ- 

γαστήριον χαλκέως, ὅ φησιν Ἡσίοδος, 
Παρὰ δ᾽ ἴθι χάλκεον θῶκον τα, Β, Ω. 
Χαλκήϊον] Χαλκέως οἶκον. Ψ Ὸ]ρ. 3328. 
Ἐς λέσχην] Τόπον ἀθύρωτον, δημόσιον ἔν- 
γα συνιόντες λόγοις καὶ διηγήμασιν ἀλλή- 
λους ἔτερπον. ὠνόμασται δὲ παρὰ τὸ λέ- 
χοὸς, ἐπεὶ ἐκεῖ ἐκοιμῶντο οἱ πτωχοὶ παρὰ τὸ 
πῦρ. Β. ὦ. Δημόύσιον οἴκημα, οἷον λέ- 
χὴν, παρὰ τὸ ἐν αὐτῷ τοὺς μὴ ἔχοντας 
ἰκήματα λέχη ποιεῖσθαι. ἢ παρὰ τὸ 
λεσχαίνειν ἐν αὐτῷ, ὅ ἐστιν ὁμιλεῖν. Ὁ. 
ψιὶρ. Δημόσια οἰκήματα. καὶ γὰρ 

οἱ οὐκ ἔχουσιν οἶκον ἐκεῖσε μένουσι. 

πὶ Ἐργ. 401. Πὰρ δ᾽ ἴθι χάλκειον θῶκον καὶ ἐπαλέα λέσχην. 
οὐδὸν σου τ πο η5 Θεογ. 749. ΒΟΤΊΜ. 

ἃ Βῖο τοχῦ, οἵ Ἰοπυπὴὰ ἴ οοα, ΗΔ1]. θαρσαλέως Ἰουηπῃ, ΜοαΙΟΙ. 

430. Ειδών. 
430. βειπὼν, ξεπέεσσι. 

4.3. εἱστήκει] εἱστήκειν Η. ἑστήκει ὟΥ. 

330. αἰεὶ 
331. μεταμώλια) μεταμώνια ὙὟΥ. 
437. βερέω. 438. αὖθι αὖτις 

440. ξεκάστης. 
10. βοι. 

Ραᾳ]. 4290. Θαρσαλέος πολλοῖσιν] 
᾿Αθετοῦνται τρεῖς ὡς ἐκ τῶν ἑξῆς μετα- 

τιθέμενοι (ῃπο. Ρ,. οχ Ηδ1].) καὶ ὅτι 
ἐνθάδε μηδὲν ἐθρασύνθη. ΩΦ. 5432. Ἢ 
ἀλύεις] ᾿Αλύεις νῦν ἀντὶ τοῦ χαίρεις, 

γαυριᾷς. ἔνιοι δὲ, ἐν ἄλῃ καὶ θορύβῳ τῆς 
διανοίας καθέστηκας, οἷον οὐκ ἔχεις αὐτὸν 

(ϑογ. σαυτὸν) ὑπὸ πολλῆς χαρᾶς. ὡ. 
433. Μή τις το Λείπει, φοβῇ (ἰπγπῖο 
φοβοῦ). Β. 234. Κεκοπὼς διὰ τοῦ ᾧ 
κεκοφώςς. ῬΟΗΒ. εχ Ηδη]. 425. 
Φορύξας] Μολύνας, αἱμοφυρτόν σε ποιή- 
σας. Β. Ω. 430. Διεπτοίησε)] Διεσ- 

κόρπισε. Β. 443. [ἢ πιᾶγρ. εἷσ- 
τήκει Εἴ 5ιιρτγαβογιρί. ἕστηκεν. Η τ]. 

Οοά. Β. εἷς Βαθοῖ χάλκεον 

ΒΌΤΤΜ. 
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ὥρμαινε φρεσὶν ἥσιν, ἅ "ὦ οὐκ ἀτέλεστα γένοντο. 

Μνηστήρας δ᾽ οὐ πάμπαν ἀγήνορως εἴα ᾿Αθήνη 
λώβης ἴσχεσθαι θυμωλγέος, ὄφρ᾽ ἔτ’ μῶλλον 
δύη ἄ ὥχιος κραδίην Λαερτιάδεω Ὀδυσῆος. 
τοῖσιν δ᾽ Εὐρύμαχος, Πολύβου παῖς, Ἴρχ ἀγορεύειν, 

κερτομέων Ὀδυσηα" γέλων δ᾽ ἑτάροισιν ἐτευχε᾿ 

Κέκλυτέ μευ, μνηστήρες ἀγωκλειτῆς βασιλείης, 
ὄφρ εἴπω, τώ με θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι κελεύει" 
οὐκ ἀθεεὶ ὁδ᾽ ἀνὴρ ὈΟδυσήϊον ἐ ες δόμον ἵ ἐκεί" 

ἔμπης μοι δοκέει δαΐδων σέλας ἔμμεναι αὐτοῦ 
καὶ κεφωλήφ᾽ ἐπεὶ οὔ οἱ ἔνι τρίχες οὐδ᾽ ἡβαιαίΐ. 

, ἅμα τε προσέειπεν Ὀδυσσῆα πτολίπορθον" 

ξέν γ ή ἄρ κ' ἐθέλοις θητευέμεν, εἴ σ᾽ ἀνελοίμην, 

ἀγροῦ ἐπ᾿ ἐσχατιῆς, μισθὸς δέ τοι ἄρκιος ἔσται, 
αἱμιασιάς τε λέγων, "καὶ δένδρεω μωκρὰ φυτεύων ; 

ἔνθα δ᾽ ἐ ἐγὼ σῖτον μὲν ἐπηετανὸν παρέχριμι, 
εἴμιατώ ε ἀμφιέσαιμι, ποσίν θ᾽ ὑποδήματα δοίην. 

ἀλλ᾽ ἐπεὶ οὖν δὴ ἔ ἐργῶ κάκ᾽ ἔμμαθες, οὐκ ἐθελήσεις 

Ἦ ῥ 

344. γένοντο] γένοιντο οχ οιηθηά., Η. γένοιτο ν͵ 
440. ἑτάροισιν ἔτευχε] ἄρα τοῖσιν ΠΡ Η. Υ. 

356. ἄρ] ῥὰ 
οἵ δ᾽ ΒΡΓὰ κ᾽ ἐπ 

10. ποσίν θ᾽] ποσὶν δ᾽ ἃ ἢ. μζ΄. Η, 

Ρερτιάδεω. 

454. βοι. 
οἱ Η. 
δ. ἘΕΡΎΨ, 
σαιμι. 

255. προσέξειπεν. 

350. ἔνθα δ᾽ ἐνθάκ᾽ 

461. βέργα. 

340. Γέλων] Γέλωτα, ᾿Αττικῶς. Ψ]ρ. 
Γέλων δ᾽ ἄρα τοῖσιν ἔτευξε. Τρ. γέ- 
λων δ᾽ ἑτάροισιν ἔτευχεν. ΗΑ]. 2350. 
Κελεύει] Γρ. ἀνώγει. ΗΑ]. 452. Οὐκ 
ἀθεεΐ Οὐ δίχα προνοίας θεοῦ. Β. Οὐκ 

ἄνευ θεοῦ. αϊρ. 3 53. ἜἜμπης) Νῦν 
. ἀντὶ τοῦ ὅμως 5, Ψ]ρ. Ἔμπης μοι δο- 

κέει] ὋὉμοίως μοι δοκεῖ εἶναι τὸ σέλας 
τῶν δαΐδων καὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ. Β. 
354. Ἐπεὶ οὐ οἱ ἔνι τρίχες οὐδ᾽ ἠβαιαΐ 
Ἡ γὰρ ᾿Αθηνᾷ ξανθὰς ἐκ κεφαλῆς ὦλε- 

σε τρίχας (ν΄. 431.). ΩΘ. 456. Ξεῖν 

ῬΙ]Ιοαῖ. ΒΑΒΝΕΒ, 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Σ. 444--ι561. 

ὁ Ὅμοΐως Ὀ͵ΓῸ ὅμως 50 Γ1θῸ : πδιὴ Μϑ. ὅμοιον Παθοΐ, οἱ Ἐπιδία, 674, 34. ρ6ὺ ἐπίσης ΟΧ- 
Οομῇ, 50}|0]. «΄. 205. π΄. 143. ᾿ 

ΠῚ. ΧΥΤΙῚ. 

345 

350. 

355. 

360 ᾿ 

347. Λα 
35}- ὡς βείπω... 

357. τοι Οἵ ἧς ϑρογ, 

46ο. εἵματά τ] εἵματα 
10. βείματά τ᾽ ἀμφιξέ-. 

| 
, 

Τὸ ἑξῆς, ξεῖνε εἴ εἴ σ᾽ ἀνελοίμην ἀγροῦ ἐπ᾿. 

ἐσχατιῆς ἄρα ἐθελήσεις θητεύειν αἷμα-" 
σιάς τε λέγων καὶ δένδρεα, μακρὰ, φυ-᾿ 

τεύων, μισθὸς δέ τοι ἄρκιος ἔσται. Β. Θ.. 

457. "Αρκιος] Ἵκανός. ναρ. 458: 
Αἱμασιάς τε] Τοὺς ἐκ χαλίκων φραγ-. 

μοὺς χωρίων. χάλικες δὲ οἱ τεθραυσμές-. 
νοι καὶ μικροὶ λίθοι" καὶ ἔστιν ἡ εὐθεῖα, 
ὃ χάλιξ τοῦ χάλικος. Λέγων, δὲ ἀντὶ. 
τοῦ οἰκοδομῶν ἐκ πολλῶν καὶ λογάδων 
λίθων. Β. Ο. Αἱμασιάς] Τοὺς περισ 
βόλους τῶν τοίχων, τοὺς χάλικας. ΔΛέ-' 

“10, ἔῆσιν. 

ΒΟΤΤΜ 
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“γον ἐποίχεσθαι" ἀλλὰ πτώσσειν κατὰ δῆμον 
Ἰούλεωι, ὄφρ᾽ ἂν ἔχης βόσκειν σὴν γαστέρ' ἄνωλτον. 
Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις. Ὀδυσσεύς" 

ὐρύμαχ;, εἰ γὰρ γῶϊν ἔρις ἔργοιο γένοιτο 365 
ρή ἐν εἰωρινῆ, ὅτε τ᾽ ἤματω μαικρῶ, πέλονται, 

 ποΐη, δρέπανον μὲν ἐγὼν εὐκωμπες ἔχοιμι, 

αἡ δὲ σὺ τόιϊον ἔχοις, Ἱνῶ πειρησαίμεθω ἔ ἔργου 

στιες ἄχρι μώλα κνέφαος, ποίη δὲ παρείη. 
, δ᾽ αὖ καὶ βόες εἶεν ἐλαυνέμεν, “περ ἄριστοι, 370 

ἴθωνες, μεγάλοι, ὥμφω κεκορηότε ποίης, 

λικες, ἰσοφόροι, των τε σθένος οὐκ ἀλαπωδιρὸν, 

ετρώγυον δ᾽ εἴη, εἴκοι δ᾽ ὑπὸ βῶλος ἀρότρῳ, 
ῷ κέ μ ἴδοις, εἰ ὦλκα διηνεκέα προτωμοίμεην. 
' δ᾽ αὖ καὶ πόλεμόν ποθεν ὁ ὁρμήσειε Κρονίων 378 
ἥμερον, αὐτὰρ ἐμιοὶ σάκος εἴη, καὶ δύο δοῦρε, 

οἱ κυνέη πάγχαλκος ἐπὶ κροτάφοις ἀραρυϊο" 

ῷ κέ ᾿ ἴδοις πρώτοισιν ἐνὶ προμάχοισι μίγέντω, 

δ᾽ ἄν μοι τὴν γαστέρ ὀνειδίζων ἀγορεύοις. 

462. βέργον. 465. ἔχης β. 
αἰμεθα] πειρησώμεθα Ψ. Ὁ. βέργου. 
ὥρος Θχ δπιθηα, Η. 
γορεύεις Η. 

ων} Οἰκοδομῶν ἐκ συλλέκτων λίθων. 
αἰρ. 466. Ὥρῃ ἐν εἰαρινῇ ὅτε τ’ 
κατα μακρὰ πέλονται] Ζητοῦσι πῶς 

ἃς ἐαρινὰς ἡμέρας μακρὰς εἶπεν. ὅθεν 
᾿αγκάσθησάν τινες λέγειν ὅτι ἐαρινὴ 
ἔθεικεν ἀντὶ τοῦ θερινή. ῥητέον δὲ 
τι ἄλλο ἐστὶ τὸ πέλει καὶ ἄλλο 
δ πέλονται" τὸ μὲν γὰρ σημαίνει τὸ 
ναι, τὸ δὲ τὸ γίνεσθαι. ἐν δὲ τῷ 

χρι μακραὶ γίνονται αἱ ἡμέραι, εἰς γέ- 
σιν ἀγόμεναι τῶν μακρῶν. Ἔστι δὲ 
κόιον τῷ, ἥλιος ὃς διὰ γῆς πάντα βλα- 
τάνει βροτοῖς φθίνει τε οὕτω γὰρ καὶ 

μακραὶ γίνονται, κατὰ τὴν ᾿Αττικὴν 
υνήθειαν ἀκουστέον 4. 9. Πέλονται] 
ἀντὶ τοῦ γίνονται πρὸς τὴν παρουσίαν 

σὴν] ἔχῃ β. ἥν Λ. 
472. Ρισοφόροι. 

274. 38. τῷ κε Εἴδοις. 

4065. βέργοι.. 5668. πειρη- 
373. βῶλος ἃ τη. ΡΥ. 

470. ἀγορεύοις] 

τοῦ θέρους. Β. 467. Ἔν ποίῃ] Τῷ δη- 
μητριακῷ χόρτῳ. ἐν σιτοφόρῳ χωρίῳ. Ω. 
Ποίη] ὋὉ δημητριακὸς χόρτος. Ψαϊρ. 

460. Ποίη δὲ παρείη] Μὴ ἐπιλείποι ὁ 
θερισμὸς. Β. Ω. 470. Οἵπερ)] ΓΡρ. 
ὥσπερ. Ηα1]. 4371. Αἴθωνες} Πυῤῥοὶ ἢ 
μέλανες. Β. Ω. 473. Τετράγυον] Εἴη 
δὲ τὸ μέλλον ἀροῦσθαι χωρίον τέσσαρας 
ἔχον γυίας. Β. Ω. Τέσσαρας ἔχον 
γύας. γύον δὲ μέτρον γῆς. ἡ αἱρ. 474. 
Τῷ κέ μ᾽ ἴδοις] Διὰ τοῦτο ἄν με ἴδοις, 
διὰ τὸ εἶναι βόας. Διηνεκέα, ἀντὶ τοῦ 
διηνεκῶς, ὑπὸ μιᾶς ὁρμῆς. Β. δΔιηνε- 

κέα] Τὴν ὑπὸ μιᾶς ὁρμῆς σχιζομένην. 
ΡΑ]. Ψα]ρ. 479. Οὐδ᾽ ἄν μοι} Οὐδ᾽ 
ἄν φησι ἀροίης ὀνειδίζων μοι τὴν γαστέ- 

4 ΒΘὨΓΘὨ ΓΔ ΠῚ Ροϑύγοπηδδ ἢ} 118 ΒΟ ΠΟ] Ρδιεὶβ ᾿μ το] χουϊῖ, ορίποῦ, ααὶ γοῦθα Ροοΐδ 
᾿Ἰαΐα Ἰοοο 50 ἰπβρίςοτο ροβδὶς, ΒΌΤΥΜ, 

ΝΟΙ,. ΕῈς ᾿ ᾧ 
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ἀλλὰ μάλ᾽ ὑβρίζεις, καί τοι νόος ἐστὶν ὠπήνής" 380. 
καί πού τις δοκέεις μέγας ἔμμεναι, ἠδὲ κραταιὸς, ἢ 
οὕνεκω πὰρ παύροισι καὶ οὐκ ἀγαθόισιν ὁμιλεῖς. 

εἰ δ᾽ Ὀδυσεὺς ἔλθοι, καὶ Ἱκοιτ᾽ ἐς πατρίδα, γαιαν, 

ἐμὰ κέ τοι τὰ θύρετρα, καὶ εὐρέω 7“ Ὲρ μάλ᾽ ἐόντω, Ὑ 

φεύγοντι στείνοιντο δὲ ἐκ προθύροιο θύραςξ. 485 

Ὡς ἔφατ" Εὐρύμωχος δ᾽ ἐχολώσατο κηρόθ, μῶλλον, 
καί μιν ὑπόδρα ἰδὼν ἔ ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 

ἾΑ δεϊλ᾽, ἡ τάχω τοι τελέω κωκὸν, οἱ ὠγορεύεις 

θαρσωλέως πολλοῖσι μετ᾽ ἀνδρώσιν' οὐδὲ τι θυμῷ 

ταρβεῖς' Ί ῥά σὲ οἶνος ἔχει φρένας, ἥ νύ τοι αἰεὶ 390. 
τοιοῦτος γόος ἐστίν" ὃ καὶ μετωμώλια βάζεις. 

ἤ ἀλύεις, ὅτι Ἴρον ενίκησως τὸν ἀλήτην ; ᾿ 

Ως ἄρα φωνήσας σφέλως είλετο" αὐτὰρ ᾿Οδυσσεὺς ΕἾ 

᾿Αμφινόμου πρὸς γοῦνα καθέζετο Δουλιχιῆος,, Ἢ 

Ἂἢ τωρ δείσας" ὁ δ᾽ ἄρ᾽ οἰνοχόον (βώλε χεῖρω 3095. 
δεξιτερήν' πρόχοος ᾿ χωμαὶ βόμβησε σεσουσα᾽ ἢ 
αὐτὰρ᾽ ὅγ᾽ οἰμώξας πέσεν ὕπτιος ἐν κονίησι. ὁ», δ 

μνηστηρες δ᾽ ὁμάδησαν ὦ ἀνὼ μέγαρα σκιόεντω" 

ὧδε δέ τις εἴπεσκεν ἰδὼν ἐς σλήησίον ἄλλον" 

Αἴθ᾽ ὠὥφελλ᾽ ὁ ξέϊνος ἀλώμενος ἄὥλλοβ᾽ ὀλέσθαι , 4οο 

485. δ] καὶ . 10. προθύροιο] μεγάροιο 487. Ειδὼν βέπεᾶι. 
380. θαρσαλέως] θαρσαλέςς Η. 200. ῥοῖνος. "ΟΊ. μεταμώλια) με 
«ώνια οἴ Δ βιιρτὰ ν Η. μεταμώνια ὟΥ͂. 402. ὉΠΟΙΠΪ5 ἱποϊ 1 ε ψν. 
403. εἵλετο] ἔλλαβεν Ἡ. Ψ. Ὗ, 5405. δὲ βοινοχόον. 400. Γείπεσκε ξιδών. 

“ἄν [ 
ἢ 

ρω. Β. 484. Τὰ θύρετρα φεύγων τις λας εἵλετο] Τὸ ὑποπόδιον, ἢ τὸ βιλῆμα πὸ 
στείνοιτο) Οὕτως ταρασσόμενος διὰ σφῆλαι δυνάμενον. Β. νας. 39 
τῶν θυρῶν φύγῃς, ὡς δοκεῖν στενοχω- Καθέζετο) Τηλέμαχον γὰρ οὔχ, ἱκ 
ρεῖσθαι ψυ!ρ. Οὕτως ταραχθήσεσθαι ἐπίκουρον δοκεῖ εἶναι, καὶ προσκρούειν 
ὡς δοκεῖν τὰς θύρας στενὰς εἶναι. αὐτοῖς διασώζειν πειρώμενος ὃ τὸν ξένον. 
Β. Ω. 485. Στείνοιτο, ἰῃΐουρυ. ὁ δὲ ̓ Ἀμφίνομος εἰ καὶ προσέκρουσε. τοῖς 
στενὰ γένοιντο. ΗΑ]. Δι᾿ ἐκ μεγάροιο, λοιποῖς, ἐλυσιτέλει τῷ ᾿Οδυσσεῖ τῷ 

“Ῥιανός. Η 1]. Καὶ ἐκ προθύροιο] Γρά- σιάζειν πρὸς ἀλλήλους τοὺς μνηστῆρας. Ὁ 
φεται, δι ἐκ προθύροιο. ὦ. 393. Σφές Ω. 306. Πρόχοος)] ὋὉ ξέστης. Ψυΐθ. 

: ΠῚ 
8 

τ δὶς οᾶ, δηΐ, ργῸ φυΐθυβ γεοοπίξ. γϑοίς φεύγοντι, 564 τη8]6 σσείνοινσο, ΒΌΤΤΜ. ᾿,, 
" ΔΑυΐ Πἷο πειρώμενον, δῦ βιιρτὰ Τηλέμαχος ---ἷκανός. ΒΌΤΤΜ. “7. 
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πρὶν ἐλθεῖν" τῷ κ᾽ οὔτι τόσον κέλωδον μεθέηκε. 

γὺν δὲ περὶ πτωχῷ ἐριδοαίνομεν' οὐδέ τι δαιτὸς 

ἐσθλῆς ἔ ἐσσετῶι ἦδος, ἐ ἐπεὶ τὰ χερείονα γι. 

Τοῖσι δὲ καὶ μετέειφ᾽ ἱερὴ ὶς Τηλεμάχοιο' 

λαιμόνιοι, μαίνεσθε, καὶ οὐκέτι κεύθετε θυμῷ 4ος 

βρωτὺν οὐδὲ ποτητα" θεῶν νύ τις ὕμμ'᾽ ὀροβύνει. 

ὑλλ᾽ εὖ δαισάμενοι κατωκείετε οἴκαδ᾽ ἰόντες, 
'ππότε θυμὸς ἄνωγε" διώκω δ᾽ οὔτιν᾽ ἔγωγε. 
Ἃς ἔφαθ" οἱ δ᾽ ἄρα πάντες ὀδὰξ ἐ εν χείλεσι φύντες 

[ηλέμωχον θαύμαζον, ὃ ὃ θαρσαλέως. ἀγόρευε. 410 

οἷσιν δ᾽ ᾿Αμφίνομος. ὠγορήσωτο καὶ μέτεειπε, 

γίσου φαίδιμος υἱὸς, ᾿Αρητιάδωο ὦ γώ κτος" 

Ὦ΄ φίλοι, οὐκ ὧν δὴ τις ἐπὶ ῥηθέντι δικαίῳ 

ὑντιβίοις ἐπέεσσι καβωπτόμενος χωλεπαίνοι" 
(ἥτε τι τὸν ξέϊνον στυφελίᾷετε, μῆτε τιν᾽ ἄλλον 415 

ἡμώων, οἱ κωτὼ δώματ᾽ Ὀδυσσῆος θείοιο. 

"λλ᾽ ἄγετ᾽ » οἰνοχόος μὲν ἐπωρξάσθω δεπάεσσιν, 

φρα σπείσαντες κατωκείομεν οἴκω δ᾽ ἰόντες" 
ὃν ξεῖνον δὲ ἐῶμεν ἐνὶ μεγάροις Ὀδυσῆος 

λεμάώχω μελέμεν" τοῦ γὰρ φίλον ἵκετο δῶμα. 420 
“Ὡς φάτο" τοῖσι δὲ πᾶσιν εαδότα μῦθον ἔειπε. 
ὄἰσιν δὲ κρητηρα κεράσσωτο Μούλιος ἥρως, 

ἤρυξ Δουλιχιεύς" θεράπων δ᾽ ἥν ᾿Αμφινόμοιο" 

401. μεθέηκε] μετέθηκεν ὟΥ. 402. πτωχῷ] πτωχῶν Η. ὟὟΥ. πτωχὸν Υ. 
Ο3. βῆδος. 404. μετέξειφ᾽. Εἴς. 407. βοίκαδ. 408. ὁππότε] εἴποτε Η. 

ἴο. θαρσαλέως] θαρσαλέος Η. 4τ|. μετέξειπε. 412. οπις Η. Τ]ποίη15 
ἸΘατ ὙΥ. 10. βάνακτος. 413. τις] τοι οἵ ἴς ΒῈΡΘΓ ο, Η. 414. χα- 

ἐπαίνοι) προσέειπε Ν. 1})., ξεπέεσσι. 417. ἄγε, βοινοχόος. 418. βοΐ- 
χδ᾽. 421. ἕξειπε. 

᾿ 
ΟἹ, Μεθέηκεν)] ᾿Ἐποίησεν. Μ΄ υ]», ἀζε, ὑμᾶς ἐξάγεσθαι εἰς ἀταξίας. Β. Ο. 

ἄσαι, μετέθηκεν, ἀντὶ τοῦ ἐν ἡμῖν ἔθη- 408, Διώκω δ᾽ οὔτιν᾽ ἔγωγε] Ἵνα παρα- 
ν, αἱ]. 405. Κεύθετε θυμῷ] ᾿Αντὶ μείνωσι καὶ ἀναιρεθῶσιν. Ἄα]ρ. 417. 
δῦ, ὑπὸ θυμοῦ, ὡς ᾿Αχιλλῆϊ δαμασθεὶς ᾿Ἐπαρξάσθω] ᾿Απὸ τοῦ πρώτου ἀρξάσθω. 

Π. χ΄. ςς.), ὅ ἐστιν ὑπὸ ἀλόγου κινή- νυν. 410. Ῥιανὸς δὲ, ἐνὶ μεγάροισιν 
ἕως, οὐ κρατεῖτε τῆς τροφῆς. ἀλλ᾽ αὕ- ἕκηλον. Ηα1]. 421. ΑΔΟΝΤΑ. ἀρέσ- 

) μᾶλλον ἡμῶν ἐπικρατεῖ καὶ παρασκευ- κοντα (56 6Θα. Δηϊ.} ἡ α]ο. 422. Μού- 

Υ 2 
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γνώμησεν δ᾽ ἄρω πᾶσιν ἐπισταδόν" οἱ δὲ θεοῖσι 
σπείσαντες μωκάρεσσι πίον μελιηδέω οἶνον. 

᾽ ᾽ -“ Νὰ εν 52 ; 

αὐτὰρ ἐπεὶ σπεῖσάν τ᾽, ἔπιόν θ᾽, ὅσον ἤθελε θυμὸς, 
7 “,..:ῳ»Ψ» ν πὰς . Ζ΄ 4 “7 , ΐ 

βάν δ᾽ ἴμεναι κείοντες ἑὼ πρὸς δώμαθ᾽ ἕκαστος. 

φὲῈ 
425. μελιξηδέα βοῖνον. 427. βάν ῥ᾽ βὰν δ' Η. 10. ἑβὸν πρὸς δῶμ 

"δ 

βέκαστος. ᾿ . 

λιος ἥρως] Ὅτι πάντας ἥρωας ἔλεγον. Βα. 424. ᾿Επισταδόν) ᾿Επιστάμενος. Ν' Ιψ 

Ψιά. δά ν΄. 54. π΄. 453. ᾿ 



ΤῊΣ 

ΟΜΗΡΟΥ͂ ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ 1. 

Ταῦ δ᾽, ἀναγνωρίξει ἐξ οὐλῆς γρηῦς ᾿Οδυσῆα. 

ΔΥΤᾺΡ ὁ ὁ ἐν μεγάρῳ ὑπελείπετο δῖος ᾿Οδυσσεὺς, 
γηστήρεσσι φόνον σὺν ᾿Αθήνη μερμηρίζων' 

ζψα δὲ Τηλέμαχον ἔπεα πτερόεντα προσηύ ὡ 
Τηλέμαχε, χρὴ τεύχε ἀρήϊα κατθέμεν εἴσω 

ἄντα μάλ᾽" αὐτὰρ μνηστήρος μωλωκοῖς ἐπέεσσι ς 

ἀρφάσθαι, ὅ ὅτε κέν σε μεταλλῶσιν ποθέοντες" 

᾿ κωπνοῦ κωτέθηκ᾽, ἐπεὶ οὐκέτι τοῖσιν ἐώκει, 

ἰώ πότε Τροΐηνδε κιῶν κατέλειπεν Ὀδυσσεὺς, 

λλὰ κατήκισται, ὅσσον πυρὸς ἵκετ᾽ ἀὐτμή. 

Ῥὸς δ᾽ ἔτι καὶ τόδε μεῖζον ε ἐνὶ φρεσὶν ἔμβαλε δαίμων, το 
ἥπως οἰνωθέντες, ἔριν στήσαντες ἐν ὑμῖν, 

λλήλους τρώσητε, καταισιχύνητε τε δαῖτα, 

αἱ μνηστύν" αὐτὸς γὰρ ἐφέλκεται ἄνδρω σίδηρος. 

Ἃς φάτο" Τηλέμωχος δὲ φίλῳ ἐπεπείθετο πατρί" 

χ δὲ κωλεσσάμενος προσέφη τροφὸν Εὐρύκλειων" 16 

1. δῖβος. 4. βέπεα. 4. ϑοβιοιιαβίθβ θαάθιη μαθοῖ αι δαϊτι5 Η. 
ὉΠ. 5. βεπέεσσι. ἡ. βεβοίκει. 11. βοινωθέντες. 12. τε ἃ ἴῃ. 

τ, Βρ4 τ ούδβϑιιπ Η. 

Ἡγρόθεσις. Σὺν Τηλεμάχῳ ἔκθεσιν Ἤτοι παρούσῃ σιωπωμένως, ἢ προ- 
οἰεῖται τῶν ὅπλων ᾽Οδυσσεὺς, καὶ πρὸς νοίᾳ τῆς θεοῦ, ὡς ἐπὶ τοῦ δουρίου 

[ηνελόπην φησὶ ψευδῶς ἐκ Κρήτης εἶναι ἵππου ὃν ᾿Επειὸς ἐποίησε σὺν ᾿Αθήνῃ 

ῬΡᾺ]. Ψ]ρ. ἐκ Κ. εἶναι ὑποκρίνεται). (θ΄. 403.). Ω. 4-,Ἰ2. ἴῃ πα. 
ἵνεται δὲ αὐτοῦ δ οὐλῆς ἀναγνωρισμὸς 1 33. ἈΒΓΘΓΙΒΟΙΒ ποίδῃταγ, εἴ ἴῃ Πηγδῖ- 
ρὸς Εὐρύκλειαν νίπτουσαν αὐτοῦ τοὺς οἷηθ δα νυ: 4. βου ρΡίαμ : ᾿Αναγκαίως 

δας. καὶ κατὰ παρέκβασιν ὃ ποιητὴς οἱ ἀστερίσκοι ἐνταῦθα ὅτε ἑώρακε τὰ 
"ἡγεῖται ὡς ἐν Παρνασῷ ὑπὸ συὸς ἐπλήγη ὅπλα. Χρὴ τεύχεα] Οἱ ἀστερίσκοι, ὅτι 
υνηγῶν. Ο, ῬΑ]. Ψι]ρ. 2. Σὺν ᾿Αθήνῃ}] ἐνθάδε καλῶς, ὅτε ἑώρακε τὰ ὅπλα. 
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᾿Μαΐ, ἄγε δὴ μοι ἔρυξον ἐνὶ μεγάροισι γυναίκας, 
ὀφρω κεν ἐς θάλαμον καταθείομαι ἔ ἐγτεῶ πατρὸς 

καλῶ, τά μοι κατὰ οἰκο ἀκηδέα καπνὸς ὠμέρδει, 

πατρὸς ἀποιχομένοιο" ἐγὼ δ᾽ ἔτι νήπιος ἤω" 

γὺν δ᾽ ἐθέλω. καταθέσθαι, Ἱ “ν᾿ οὐ πυρὸς ἵξετ᾽ ἀντμή. 2 ι 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε φίλη τροφὸς Εὐρύκλεια" β 

αἱ γὰρ δὴ ποτε, τέκνον, ,ἐπιφροσύνας ἀνέλοιο, 

οἴκου κήδεσθαι, καὶ κτήμωτω πάντα φυλάσσειν. 

ὠλλ᾽ ἄγε, τίς τοι ἔπειτω μετοιχομένη φάος οἶσει ; 

δμωὰς δ᾽ οὐκ εἴως προβλωσκέμεν, αἱ κεν ἔφαινον. 
Τὴν δ᾽ αὖ Τηλέμωχος πεπνυμένος, ἀντίον ηὔδα" 

ξεῖνος ὁ δ᾽" οὐ γὰρ ἀεργὸν ἀνέξομαι, ὅς κεν ἐμῆς γε 
χοίνικος, ἅπτηται, καὶ τηλόθεν εἰληλουθώς. 

ἼΣς ἄρ ̓ εφώνησεν' τῇ δ᾽ ὁ ἄπτερος ἔπλετο μῦθος. 5 

κλήϊσσεν ἐδ θύρως μεγώρων εὖ νωϊεταόντων. 3. 

τὼ δ᾽ ἄρ᾽ ἀνωΐξαντ᾽ Ὀδυσεὺς καὶ φαίδιμος υἱὸς 

ἐσφόρεον κόρυθάς τε, καὶ ἀσπίδως ὀμφαλοέσσας, 

ἔγχεώ τ᾽ ὀξυόεντα" πάροιθε δὲ Παλλὰς ᾿Αθήνη, 

χρύσεον λύχνον ἔχουσω, φάος περικωλλὲς ἐποίει. 

18. ῥοῖκον. 21. προσέβειπε. 

Ηχγ]. Ψυϊρ. Οὐοηΐ, 50Π0]. δὰ π΄. 
281. οἱ Επιβίαίῃ, δὰ αὐγυτήαιθ ἰο- 
οἴη). 20. Ἵξετ᾽ ἀϊτμή) Γρ. ἵκετ᾽ 
ἀϊτμή. Ηα1]. 22. ᾿Ἐπιφροσύνας ἀνέ- 

. λοι0] ᾿Αγτὶ τοῦ φρόνιμος γενήσῃ. Ο. 
Φρόνιμος γένῃ. νυρ. 427. Ἐξεῖνος ὅδ᾽] 

Ὃ ξεῖνος ὅδε φῶς μοι ποιήσει. Β. ὔλερ- 
γὸν ἀνέξομαι] ᾿Αττικὴ ἡ σύνταξις, ὥστε 
ἀνέχομιαί σε, αἰτιατικὴ ἀντὶ γενικῆς. Β.. 

Ω. 428. Χοίνικος ἅπτηται] Τροφὰς 
λαμβάνει. τό,τε μετροῦν καὶ τὸ μετρού- 
μένον. “αἱρ. ᾿Αντὶ τοῦ δαπάνης, τρο- 

4 Μίγα πῃ αυϊάσηι νι ἀοίυν ΠΟ ἢ χιοίνικε δος ΟὈΒουν ἃἴϊο. , 
ππϊ ἴθππθ αποάπ6 γΟσαθ.Ϊ11Π} πΒΌΡΑΓΙῦ ροῦδία ὃ 56 ἃ ΟὔΒοῦνα θα πθ ΠῚ Γοῖὰ ἰδηρὶ τηοὶ 
οὔϊδτη ἰπ 50 ΠΟ} 1Ὸ δᾶ 34. δ]ΐοσο, 10] ἦγ οἼιγιι5---- ἩἸΤαἱ Γι μ ἷ ἴῃ ΜΙποῦνδ ΠηΔη1--- Χο δα 
ΤΠ ΘΠΓΟΠ6 51}2}}} Δὲ ἔφοΐα πλι8686, ἔα θαγιτ, οἰσοσα, Δα ΠΠ]Πατὴ Ἰΐδαιιο ἸΟσιΠΙ, 
ἀπθ1ῖα, μὲς οἴϊατα Βυ)5 560}101}1] ΠΟΥ ΡδΥΒ στοίουθηα θϑί 
᾿πη ἈρΊ Π6 ΠῚ; ἄδεο τη πῖτη6 ἄθοογδπ,, ἴῃ ἀοομ ΟΠ 15 ΠλΔΡ 80 ΠΟ αἰτασηααθ ΡΟΘμλᾶ, 
νου βὶ ἀ 15. ἃ Οὐ 15. ΠΟΙ Π}]]115 ροβι απ {558 : πο ἴῃ ΡΠγαδὶ χοίνικος ἅπτεσθαι ΠΟΠΩΪΕ 
1) πηοηΐοπὶ γϑηΐγα ρού, ΒΌΤΤΥΤΜ., 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Τ. 16-----5.4. 118. ΧΊΧΙ 

23. βοίκου. 27. ἄβεργον. 

φῆς. ὥπαξ ἐνταῦθα ἡ φωνή. καὶ οὐ διὰ 
τοῦτο χωριστέον τῆς ᾿Ιλιάώδος τὴν ᾿Οδύσ'" 
σειαν" κἀκεῖ γάρ εἰσι τοῦδε εὐτελέστερι 
ὀνόματα 8" Ὅλμον δ᾽ ὡς ἔσσευε βαλά 
(11. χ΄. 147.) ᾿Αμφ᾽ ἀστραγάλοιδι χϑ. 
λωθείς (1]. ψ΄. 88.}" πτύοντ᾽ (ἰπγηῖί 
πτύοντα, ΡΙΘ6Ώ6, 1]. Ψ. 697. ΑὮ νο. 
Ἰυῦ πτυόφιν ὃ 1]. νγ΄. 588.)..ῶὼ, 41 
᾿Αναΐξαντες ᾿Ανορμήσαντες (55 Θ( 
αηΐ.) Ψ]ρ. 33: Πάροιθε δὲ Παλλὰ 
᾿Αθήνη] Δῆλον οὖν ὅτι καὶ ἐν ἀρχῇ παρῆι 
ΩΦ. 44. Λύχνον] ᾿Απὸ τοῦ λύειν τὸ ν : 

Νδ αι] πὶ ἴῃ τα ἴα 

Δο 515 οὐρα! 116 "ἢ 
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ἡ τότε Τηλέμαχος προσεφώνεεν ὃν πωτέρ᾽ αἶψα 35 
Ὦ πάτερ, ἡ μέγω θαῦμα τόδ᾽ ὀφθαλμοῖσιν ὁ ὁρῶμαι" 

“πῆς μοι τοῖχοι μεγάρων, κωλαίΐί τε μεσόδμαι, 
λάτινωΐ τε δοκοὶ, καὶ κίονες ὑψόσ' ἔχοντες, 

ΐνοντ᾽ ὀφθαλμοῖς, ὡσεὶ πυρὸς αἰθομένοιο. 
᾿"- τις θεὸς ἔνδον, οἱ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσι. 

Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς" 

ίγω, καὶ κατῶ σὸν νόον ἰσχανε, μηδ᾽ ε ἐρέεινε" 

ὕτη τοι δίκη ἐστὶ θεῶν, οἱ ΩΝ ἔχουσιν, 

λλὼ σὺ μὲν κατάλεξαι" ἐγὼ δ᾽ ᾿ ὑπολείνομιωι αὐτοῦ, 
ῥρώ κ᾽ ἔτι δμωὰς, καὶ μητέρα σὴν εἐρεθίζω: 45 
δέ μ᾽ ὀδυρομένη εἰρήσετωι ἀμφὶς ἐκάστω. 

Ἃς φάτο: Τηλέμωχος δὲ δὲ ἐκ μεγάροιο βεβήκει 
είων ἐς θώλωμον, δωϊδων ὕπο λαμπομενάων, 

θα πάρος κοιμᾶβ,, ὅτε μιν γλυκὺς ὕπνος ἱκώνοι" 
θ᾽ ἃ "- καὶ τότ᾽ ἔλεκτο, καὶ ἤω 5 δίων ἔμιμνεν. 50 

ὑτὰρ. ὁ ἐν μεγάρῳ ὑπελείπετο δῖος Ὀδυσσεὺς, 

40 

γηστή ἐσσι φόνον σὺν ᾿Αθήνη μερμηρίζων. 

Ἡ δ᾽ ἴεν ἐκ θωλάμοιο περίφρων Πηνελόπειω, 

45. Ρόν. 48. ὑψόσ᾽] ὕψος ΗἩ. Υ. 
τὸς . 46. ἀμφὶ βέκαστα. 

ς. λέγει δὲ (80 ῥυτὰ ΟΠ. 16.) 
ν δᾷδα κυρίως. τοῦ δὲ παρ᾽ ἡμῖν κα- 
ὑμένου λύχνου τοὺς ἥρωας χρωμένους ὃ 
νητὴς οὐκ εἰσάγει καὶ οὔτε (510) Ἣσί- 
᾿ς μέμνηται. ᾧ. Ψιΐϊο. Ὀρθῶς δὲ 
ποίηκε τὴν ᾿Αθηνᾶν φρόνησιν οὖσαν κα- 
ρὸν αὐτῷ παρέχειν τὸ φῶς. καὶ οἰκείως 

χ τὸν ἄσβεστον ᾿Αθήνησι λύχνον. Πρ. 
εἴπει τὸ ὡς" ὡς Χρύσεον λύχνον ἔχουσα" 
ἐστι ἀμαυρὸν φῶς ἐποίει ὡς ἀπὸ ἐκ- 
ἔμψεως χρυσοῦ. Δουλοπρεπὲς καὶ λίαν 
τελὲς τὸ τῆς διανοίας. πολλῷ γὰρ ἦν 

ἰξινον ἐπιδημησάσης τῆς δαίμονος αὐτό- 
χτον ἐπιλάμψαι πολυτελὲς φῶς. οὕτως 

ν ὃ λόγος ἐχέτω" ἡ ὃ ᾿Αθηνᾶ φάος 

οίει, ὡς χρύσεον λύχνον ἔχουσα. καὶ 

ὑρ οὐκ ἐχρὴν δαψιλὲς ἐπιλάμψαι τὸ 

50. δῖξαν. 

40. οἵἷἽ τοὶ Η. 
51. δῆβος. 

44. αὐτοῦ} 

φῶς πρὸς τὸ μὴ γνωσθῆναι κατὰ τὴν 
αὐλὴν τὴν μετακομιδὴν τῶν ὅπλων. εἴς 
ὧθε δὲ ὃ ποιητὴς μὴ ἀποδοκιμάζειν τῶν 
ὀνομάτων τὰ εὐτελῇ, ὡς τὸ μυῖαν, κυά- 
μους τὲ καὶ ἐρεβίνθους. Β. Ὁ. ΜΙ. ποῦ, 
84 28. Ἔν τισι γρβ.- φόως. Ηδ1]. 

47. Μεσόδμαι] ὋὉ ᾿Δρίσταρχος μεσό- 
στηλοι (Β. τὰ μεσόστυλα). ἔνιοι δὲ τὰ 
μεταξὺ τῶν δοκῶν διαστήματα. 15. Ω. 
Τὰ μεταξὺ τῶν κιόνων διαφράγματα, 
οἵτινες ἦσαν περὶ τοὺς τοίχους τὰ ἄκρα 

βαστάζοντες τῶν δοκῶν. Ψϊρ. 43. 
Αὕτη τοι δίκη ἐστὶ θεῶν] Οὗτος ὁ τρό- 
πος, τὸ ὡς βούλονται φαίνεσθαι. δ ]ρ, 
Οὗτος ὁ τρόπος τῶν θεῶν, τὸ καταφωτί- 

ζειν τοὺς τόπους ἐν οἷς τυγχάνουσιν. ), 
46. ᾿Αμφὶς ἕκαστα) ᾿Αντὶ τοῦ χωρὶς, ὅ 
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᾿Αρτέμειδι ἰκέλη, ἠδὲ χρυσῆ ̓ Αφροδίτη" 

τῆ παρῶ μὲν κλισίην πυρὶ κάτθεσαν, ἔνθ᾽ ἀρ ἔφιζε, 
δινωτὴν ἐλέφαντι καὶ ἀργύρω" ἥν ποτε τέκτων 

ποίησ᾽ Ἰκμάλιος, κ καὶ ὑπὸ θρῆνυν ποσὶν ἥκε 

προσφυέ εξ αὐτῆς, ὅθ᾽ ἐπὶ μέγω βάλλετο κῶας. 

ἔνθω καθέζετ᾽ ἔπειτα περίφρων Πηνελόπεια. 
ἥλθον δὲ δμωαὶ λευκώλενοι ἐκ μεγάροιο" 

οἱ δ᾽ ἀπὸ μὲν σῖτον πολὺν ἥρεον, ἠδὲ τραπέζας, Ἷ 
καὶ δέπω, ἔνθεν ἄρ᾽ ἄνδρες ὑ ὑπερμιενέοντες ἔπινον. ' 
πῦρ δ᾽ ἀπὸ λωμπτήρων χαμάδις βάλον: ἄλλω δ᾽ 
νήησαν ξύλα πολλῶ, φόως ἔμεν, ἠδὲ θέρεσθαι. 

ἡ δ᾽ ᾿Οδυση᾽ ἐνένιπτε Μελανθὼ δεύτερον αὖτις" 

Ξιεὶν, ἔτι καὶ γὺν ἐνθάδ᾽ ἀνιήσεις διὰ νύκτα 
δινεύων κωτὼ οἶκον; ὀπιπτεύσεις δὲ γυναϊκως ; 
ἀλλ᾽ ἔξελθε θύρωζε, τώλων, καὶ δωιτὸς ὄνησο" 

δωλῳ βεβλημένος εἰσθω θύραζε. 

Τὴν δ᾽ ἄῤ ὑπόδρα. ἰδὼν προσέφη πόλύμητις Ὀδυσσεύς" 

δωιμονίη, τί μοι ὧδ᾽ ἐπέχεις κεκοτηότι θυμῷ: τς 

ἥ ὅτι οὐ λιπόω; κωκῶὼ δὲ χροὶ εἵματα εἰμι ; Η 

πτωχεύω δ᾽ ἀνὰ δῆμον ; ; ἀνωγκαΐη γὰρ ἐπείγει. 

τοιοῦτοι πτωχοὶ καὶ ὠλήμονες ἄνδρες ἔ εῶσι. 

καὶ γὰρ ἐγώ ποτε οἶκον ἐν ἀνθρώποισιν ἔνωιον 

ΕΝ 

ή τάχια καὶ 

54. ἠδὲ] ἠὲ Η. ν.ν. 

65. ἥ δ᾽] ἥδ᾽ Ν. λευκώλεναι. Ὗ. 

γο. ξιδών. . 72. ἡ ἢ Ν. 

ΕἾΘ 10. βείματα ξεῖμαι. 

ἐστι κατὰ τάξιν. Β. Ο. δ 5: ΤΊ πάρα 

(516) μὲν κλισίην] Ταύτῃ τὸν κλισμὸν 
ἐν τῷ καταφωτιζομένῳ τόπῳ ἔθηκαν ἢ 
πλησίον τοῦ πυρός. Β. Ω. 6:. Αἱ δ᾽ 
ἀπὸ μὲν σῖτον] Ἔμφαίνει τὴν ἀσωτίαν 
αὐτῶν τὸ πολύ. οὕτως καὶ ἐν ἀρχῇ; Σῖτον 

δὲ ὃμῶαι, (516) παρενήνεον (α΄. τ47.). 
ΒΑγηθβιι8 ἃ ν, 480. τῃηριηο- 

γαῖ, ἴῃ Μ8, 80 ΑἸογβίδηο "ΐος δά 

10. χρυσῇ χρυσέῃ, αἴ ϑοῃηροῖ, . Ὁ. ΩΝ 
58. ὅθ᾽ ἐπὶ μέγα βάλλετο] ἔνθ᾽ ἀπαλΑλλετο ΕΠ ἢ ό6ο. λευκώλενοι. 

ἴῃ. ἐνένιπτε] ἐνένιπε ΗΝ, 
πτεύσεις] ὀπιπεύσεις Ἡ. ὁ ὀπιπεύεις Δρο]οηίαϑ 1 ἴῃ ν. ΡΟΒ 5. 

10. οὐ λιπόω] ΝἼΠΟ οὐ  λιπόω, 5οἀ πυδίιιον 
᾿ϊΐογοθ ροϑῖ γαϑιγαη Η. ΨΙιάθίαν οὐρὸ [1588 τοὶ ῥυπόω. ΡΟΆΒΞΒ. δὴ ῥ ἑνεῖξ 

75" 

Τ. 54--,5. 18. ΧΙΧΙ 
ν 

55. 

όο᾽ 
η 

ἐπ᾿ αὐτῶν 
ΡῚ 

ός 

75. 

6γη. ὀπι-᾿ Ϊ 

10. βοῖκον.. 

οῖκον. ε 

61. Ἰαρὶ βοβοί!απ, Λάβε] ἀπόλαυσον .. 
αυοά 1116, ᾿η οΥργθίδπηθηΐο ἴῃ ἐκρά-' 
τήσεν τημΐαίο, δα ἰοσιπλ 1παἸοαἴΠὶ 
διηδηάανι, Ερο, 81 αυὐἱὰ νἱοϊθῆ- 
τῖιι8 βίαςπθηάιιπι 510, ΠδίαΠ, Ροῦ8. 
ΑἸχουῖμη 6. 86Π0}10 (α]ϊ, Λάε7 ἀπή-᾽ 
λανεν, δὰ 220.:; 0ὉῚ1]Ὰ νἱάθ. 667. Δι- 
νεύων] Δινούμενος, ἀναστρεφόμενος, ἵνα, 

πέψης ἐπεὶ μεθύεις. Β. 72. ΑΝ 
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βιος ἀφνειὸν, καὶ πολλάκι δόσκον ὠλήτη 
ἴω, ὅποιος ἔοι, καὶ ὅτευ κεχρημένος ἔλθοι. 

» δὲ δμώες μώλω μυρίοι, ἄλλω τε πολλὼ, 

τίν τ᾽ εὖ ζώουσι καὶ ἀφνειοὶ κωλέονται" 
λλῶ Ζεὺς ἀλάπαξε Κρονίων, ἤθελε γάρ σου. 8ο 

" νῦν μή πότε καὶ σὺ, γύναι, ἀπὸ πᾶσαν ὀλέσσης 

γλωΐην, τῇ γὺν γε μετὼ διμωῆσι κέκασσαι, 

ἥ πώς τοι δέσποινα κοτεσσαμένη χωλεπήνη, 

Ὀδυσεὺς ἔλθη; ἐτι γὰρ καὶ ἐλπίδος αἶσα. 
δ᾽ ὁ μὲν ὡς ἀπόλωλε, καὶ οὐκέτι νόστιμός ἐστιν, ὃς 

λλ᾽ ἠδὴ παῖς Τόιος ̓ Απόλλωνός Ὑε ἕκητι 

“τ. τὸν δ᾽ οὔτις ενὴ μεγάροισι γυναικών 

θει ἀτασθάλλουσ᾽" ἐπεὶ οὐκέτι τηλίκος ἐστίν. 

Ὡς φάτο᾽ τοῦ δ᾽ ἥκουσε περίφρων Πηνελόπεια: 
ἐφίπολον δ᾽ ἐνένιπτεν, ἔπος ἃ: ἔφατ᾽. » ἔκ τ᾽ ὀνόμωζε' 9ο 

Πάντως, θαρσωλέη, κύον ὠδδεὲς, οὔτι με λήθεις 

δουσα μέγα ἔργον, ὃ σή ̓κεφαλῇ ἀναμάξεις. 
ἕντα γὰρ εὖ ἠδησθ, ἐπεὶ εξ ε ἐμεῦ ἔκλυες αὐτῆς, 
" τὸν ξεῖνον ἔμελλον ἐνὶ μεγάροισιν ἐμοῖσιν 
φ πόσει εἴρεσθωι" ἐπ εἰ πυκινώς «ἀκάχημαι. ο5 

Η͂ ῥα, καὶ Εὐρυνόμην τὠμίην πρὸς μῦθον ἢ εειτεν" 

77. ἔοι, καὶ] ἔοι κεν Ἡ. Ψ. 78. μάλα] καὶ μάλα Ἡ. 81. πᾶσαν] 
μπαν ΘΧχ διηθηάᾷ. Η. 82. τῇ] τὴν οΧ οπηθηά. Η.- 82. μή πώς] μή- 
.Η.  ϑ8δ4. ἔλθῃ] ἔλθοι Η. 10. ξελπίδος. 86. Βέκητι. 9ο. ἐν- 

πτεν] ἐνένιπεν ΠΟ. 10. Ρέπος. 92. βέρδουσα. Βέργον. 93. ἐμεῦ] 
ὍΝ. 10. ξεΐδησθ᾽. 94- ἐνὶ μεγάροισιν Θ΄ ΒΕ ΡΓΆΒΟΥ, ἸΠΊΘΥ γΟΟ6Β 
τὸ Παυϊάαη ἴῃ σδοϑιγα ἀρ] οαμδη} τιοπθὰῦ Η, ΡΟΙΒ. οὔ. ἔξειπεν. 

τοι τῇ πιμελῇ λελίπασμαι. Ο. νυϊρ. μενα. Β. 92. Σῇ κεφαλῇ ἀναμάξεις] 

. Μήπως] Ἢν πως, ἡ γραφή. τὰ δὲ Πάντως ἑαυτῇ προστρίψῃ ἢ ἀναλήψει “. 

αἰότερα μήπως. Η 1]. 86. ᾿Απόλ- Ψυὶρ. Σεαυτὸν (810) προστρίψεις. 
νός γε ἕκητι] Ἐπειδὴ τῶν ἀῤῥένων κου- πάντα γὰρ ἀκριβῶς ἥδεις. Β. 94. Ὡς 

Ῥόφος ὁ θεός. τοὺς γὰρ κτεῖναι δυνα- τὸν ξεῖνον) Ὥστε οὐ διὰ φιλοξενίαν μόνον 
νους καὶ “σώζειν εἰκός. διὸ κουροθάλεια τῷ πτωχῷ συνεπόθει, ἀλλὰ καὶ προσ- 
λεῖται ἡ δάφνη", διὰ τὸ κουροτῤῥόφον θεραπεύουσα αὐτὸν ὑπὲρ τοῦ πυθέσθαι. 
, ̓ Απόλλωνος. . 88. Τηλίκος ἐστί» Ω. ο5. Πυκινῶς} ᾿Αντί τοῦ, πάνυ. 
ἰοὔτο τῆς ἡλικίας ὡς ἀγνοεῖν τὰ γινό- Ναυϊρ. ΤηΐϊοΥ σ᾽ οβϑὰϑ Πυκινῶς οἱ 

υ Νὰ, Θ(ΟΡΒ, ΤΆ65. ἴῃ ν. κουροθάλεια. ΒΟΤΊΤΜ. 
ὁ Βὶο οᾶ, δηΐ. Ἐδορητί. προστρίψεις ἢ ἀναλήψεις. ΒΌΤΈΤΜ, 

ΓΟΙ,. ἘΙ. Ζ 
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Εὐρυνόμη, φέρε δὴ δίφρον καὶ κῶας ἐπ᾽ αὐτου, Ι 

ὄφρα καθεζόμενος εἴπη ἔπος, ἠδ᾽ ἐπακούση 

ὁ ξεῖνος ἐμέθεν" ἐθέλω δέ μι" ἐξερέεσθαι. ' 
“Ωἱ ἔφαθ ἡ δὲ μάλ᾽ ὀτρωλέως κωτέθηκε φέρουσα 188 

δίφρον εὔξεστον, καὶ ἐπ᾿ αὐτῷ κώως ἐβωλλεν" 

ἔνθα καβέζετ᾽ ἔπειτα πολύτλας δῖος ᾿Οδυσσεύς. 

τοῖσι δὲ μύθων ἡ ἥρχε περίφρων Πηνελόπεια" 

Ξέϊνε, τὸ μέν σε πρῶτον ἐγὼν εἰρήσομαι αὐτὴ, 
τίς : ; “πόθεν εἷς ἀνδρῶν ; πόθι τοι πόλις, ηδὲ τοκῆες ; ω 1ο 

Τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς" 

ῶ γύναι, οὐκ ἄν τίς σε βροτῶν ε ἐπ᾽ ἀπείρονα γαΐϊον ' 
νεικιέοι" ή γάρ σευ κλέος οὐρανὸν εὐρὺν ἱκάνει, ' 

ὥστε τευ ἢ βασιλῆος ὦ ἀμύμονος, ὅστε θεουδὴς, 

ἀνδράσιν ἐ εν πολλοῖσι καὶ ἰφθίμοισιν ὦ ἀνάσσων, 

εὐδικίας ἀνέχῃσι' φέρησι δὲ γαῖα μέλαινω 

πυροὺς, καὶ κριθὰς, βρίθησι δὲ δένδρεω καρπῷ" 

τίκτει δ᾽ ἔμπεδα μήλω, θάλασσα δὲ παρέχει ἰχθὺς, 

εξ, εὐηγεσίης" ἀρετώσι δὲ λαοὶ ὑπ᾽ αὕτου. 

τῷ ἐμὲ γὺν τῶ μὲν ἄλλω μετάλλα σῷ ενὶ οἴκω, 

μὴ δ᾽ ε ἐμὸν ἐξερέεινε γένος καὶ πατρίδα γαϊων, 

μῆ μοι μῶλλον θυμὸν ἐνιπλήσης ὀδυνάων ἱ 

112. τίκτει] τίκτ' 
ὶ 

110. ξανάσσων. 

115. 110. βοίκῳ. 
98. ξείπῃ Ρέπος. 

6Χ βιῃθπᾶ. Η. 
102. δῖος. 

114. λαβοί. ' 

Νείκεοι, ἴῃ  πὶρ. οα, δηΐ, ᾿πίθι]θο- 
ἴυπ| Θϑῦ ΑΕΙΚΕΛΙΟΝ, εὐτελῆ. 97. Δί- 
φρο») Οὐ θρόνον ἀλλὰ εὐτελὲς ὑποπόδιον. Β. 

τοϑ. Νεικέοι] Διαβάλοι ἐπὶ κακοξενίᾳ. 

Β.. Κακολογοίη. νυ ]ρ. ΙΟο0. “Ὥστε τευ 
ΟΣ 2) - ὦ Πρ ἃ Ν -“ Ἀ ε ᾿: ἢ βασιλῆος] Τὸ ἡ ἀντὶ τοῦ καὶ, ὡς εἶ- 

ναι, ὥσπερ καὶ τινὸς βασιλέως ἀμώμου. 

Ω. 111. Ἐκδικίας ἃ ἀνέχῃσι] Δικαίας 
͵ὔ Ἀ Ν “ΓἜΓ 9.“᾿ » “ὦχ κρίσεις. τὸ δὲ ἀνέχησι, αὔξει, ἀνυψοῖ. 

ἢ. 118. Πάντα, οὐ μῆλα. 
5) 

ἄσπετα. Ἠδχτ]. 

Ψυ]ρ. : 

“Ῥιανὸς, 

114. Εὐηγεσίης (510 
864. Μαα|ο]. εὐηργεσίης)} Τῆς 

ἃ Νρβοῖο δ γδγΐδπι ἸθοϊΟποῖη 6556 ΠἸσαΠι, ΟΠΠῚ 56η511 ΡΙδΠ 6. ΟΑΒΒΙΙΠῚ ΠῚ 5100. 
ὨΊΘΙΓΊΠῚ ΒΡ ΒΔ] Πἃ ΡΓῸ εὐδικίας. ΒΌΤΤΜ. 

εὐδαιμονίας, ἢ τῆς εὐαρχίας" παρὰ ᾿ 
εὖ ἡγεῖσθαι. ἐδεν ἢ δ᾽ οἱ σὺν τῷ ρ γρε 
φοντες, εὐηργεσίης “. γυ!ρ. Ω. Ε 

ΗΔχ]. υἱάίηα απ 5]., κακῶς. 
οἷ----, ἴτας Ῥουβομιδ, ᾿Αρετῶσι, 
λαοί] Ἔν “ἀρετῇ ὦσι, καλῶς προύχο 
τοῦ ἡγεμόνος. Β. Ὁ. ἢ, ἐν ἀρετῇ Κ 

εὐδαιμονίᾳ διάγωσιν (Μδά1ο]. οὐδ! 
Β. Ο. Μυῖὶρ. ττ6. Μηδ᾽ ἐμὸν 
ρέεινε γένος] Διὸ ἐπεὶ οὐδὲν κακὸν ἐ 
ἡσᾶς, μηδ᾽ ἐμὲ λύπει τὰ παρὰ προαί 

σίν με αἰτοῦσα λέγειν. Β. Ω. ᾿᾽Α 

“ 516 ΟἸΏΠ685 {168 : ΠΟη εὐεργ. αἵ οϑῇ ἴῃ Ψα]ρ. εἀ. τοσοηί. οχ δαποῦ τοΧ8 οαϊ 
ὨΪ0Ὲ5 : νἱἃ. ΑἸίου. ΒΌΤΤΥΜ. 

Υ̓ ᾿ 



ΕΒ. ΧΙΧ. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Τ. τι8--τς 148. ΕΥΣ 

τς Η 7 ᾽ 4."4, 7 ἃ "5 7 Ν γησωμένῳ" μώλω δ᾽ εἰμὶ πολύστονος" οὐδέ τί με χρὴ 
2 3 Ά Ψ, : - Ψ, κῳ ἐν ἀλλοτρίῳ γοόωντώ τε μυρόμενόν τε 

» ὕ 37 ψ 

θωι" ἐπεὶ κάκιον πενθήμεναι ὥκριτον αἰεί" 120 
͵ Ψ ,“ν 7 λ "" 3 

7 τίς μοι διιωῶν νεμεσήσεται, ἠὲ σύ γ᾽ αὐτή; 
ὩΣ Ν π᾿ ΐ .» ΕΝ 

δὲ δωκρυπλώειν βεβαρηότω με φρένας οἴνω. 
-“ 5 7, δ. ἢ Ἂ» δδ 

Τὸν δ ἡμείβετ᾽ ἔπειτω ἐδ ἡ πὸ Πηνελόπεια" 
.» Κ᾿ “Ὡ“υ"Ἁ ᾽ ᾿ς ᾿ νψ 

ἵν, ἤτοι μὲν ἐμὴν ὠρετὴν, εἶδός τε, δέμως τε, 
3 “ 7 ᾽ ΄ 

λεσῶν ἀθάνατοι, ὅτε Ἴλιον εἰσανέβωινον 125 
» Ἂς -“ ἀν" ψ, ἐ 3 ») ἱ 

βγείοι, μετῶ τοῖσι δ᾽ ἐμὸς πόσις ἡεν Ὀδυσσεύς. 
- “7 ἂν αὶ ᾿, Ν ιν 7 3 7 κεῖνός γ᾽ ἐλθὼν τὸν ἐμὸν βίον ἀμφιπολεύοι, 

» οΟ᾽ ΄ , Φ κῶς ἢ 7 “ 

"ζν κε Ἀλεὸς εἰὴ ἐμυοὸν κωὶ Κώλλιον ουτω" 
Ἂ ᾽ ζη ᾿ς 

ν δ᾽ ἄχομιωι" τόσω γάρ μοι ἐπέσσευεν κακὼ δαίμων' 
]χἽῪὸ ͵ 3 "΄ 37 

σοι Ὑῶρ νήσοισιν ἐπικρατέουσιν ἄριστοι, 130 
Ζ 7 : ΈΥ οδ αὶ 7 

ουλιχίῳω τε, Σάμη τε, καὶ ὑλήεντι Ζωκύνθω, 
3 ᾽ ΄“ ᾽ 7 δ τὰ 7 3 7 ς 

τ αὐυτήὴν Ἰθάκην εὐδείελον ὠμφινεμοντῶι, 
᾽ ᾿ »" 7 ᾿ τῳ 

μ᾽ ἀεκαζομένην μνῶντωι, τρύχουσι δὲ οἶκον. 
“ » ᾽ λ »ὴν ς 7 

) οὔτε ξείνων ἐμπάζομωι, οὔθ᾽ ἱκετάων, 
» Ν 5» τε τι κηρύκων, οἱ δημιοεργοὶ ἔωσιν" 135 
-“ "-»"7᾿7 Ψ ΑΝ 

λλ᾽ Οδυσήω ποβεῦσω φίλον κατατήκομωι ἥτορ. 
δὲ 7 δ 3 ΤΑ, δὲ δὰ ᾿ ΞΕ 

ε γῶώμον σπεύοθουσιν᾽ εγὼ ὁὲ δόλους τολυπευω 
». ᾿΄ ΄»ὋὉῸΡ » Ρ, ο 

ἀρὸς μέν μοι πρῶτον ἐνέπνευσε φρεσὶ δωΐμων 

110. γοόωντά τε] γόωντά με Ἡ. 122. φρένα ῥοίνῳ. 124. [ῥεῖδος. 
5. Είλιον. 126. ἦε ἦεν Η. 10. ᾿Αργεῖβοι. 130--ο1 33. ΠΠΟΙῺ 5 
Ια ὙΥ, 133. ἀξεκαζομιένην. βοῖκον. 135. δηριοβεργοί. 

ῥχος, μὴ δέ μοι. Ηλι]. 122. Δα- βίον ἀμφιπολεύοι] Τοῦ ἐμοῦ βίου προ- 
πλώειν] Σύνθετον τὸ δακρυπλώειν, οἷον νοοῖτο. Β. Ο. Ψ]ρ. 130. ᾿Ἠθέτηνται 
ἔρυσι πληθύνειν. τὸ δὲ πλώω, πολλά- λ΄. ἐν δὲ τοῖς πλείστοις οὐδὲ ἔφερον 

τὸ πλήθειν σημαίνει. Β. Ω, Δα- (ἐφέροντο εἴη. ΡΟ 8.) Ηατ].ἢ τς. 
ῶν. πληθύνειν. Ψα]ρ. 124. Ἤτοι Οἱ δημιοεργοὶ ἔασιν] Οἱ δημοσίαν μοι 
ν ἐμὴν ἀρετήν] Καὶ τὴν ψυχικὴν ἀρε- χρείαν ἀγγέλλουσι. Ὁ. Ω. 136. Ὀδυ- 
ν καὶ τὴν σωματικὴν ἀπώλεσαν ἐξ οὗ σῆα ποθεῦσα τοχῖ. ᾿Αρίσταρχος, ᾽Οδυσ- 
ἦλθεν Ὀδυσσεύς. ὦ, 127. Τὸν ἐμὸν σῆα ποθέουσα 8. Η 1]. Πόσιν ἰοχί. Γρ. 

᾿ βοᾷ τοΐϊγαπ βίγαροιιν δάθτο νοϊαοῦο συϊοιπῆϊο ἰοῖ γουβιβ οἴθοογο. υγεοΐουθα ΠΟῚ 
ἰδ βθη θη τα {ἰρίητα τΔὨὕα λ γΟΥΒΙ115 ΘΧΡ 515 βοα ἄπο ργΐοτοα τύο. τότ. αϑίσαῃ- 
᾿ ΠΘΟΘ556 οϑῇ οἵ Ἰορδηλιβ λβ, Ῥιφίογοι 1306. οἵ 130. ἁρμῃοβοὶϊς ΑὐαἸβίαγοϊιιβ Ὁ γο 
ἴο Δ υυϊδη θη ἴῃ Δ οὗ βυβροοῖοβ ἰδηΐατα πα θμ05 130---ι33. ΡΟΙΒ, 

δ Τιοροηάιιηι ᾿Οδυσῇ. 5010]. (οα. ΤΟΝ]. δὰ 1]. δ΄. 384. Τυδῆ. ὡς, ᾿Αλλ᾽ Ὀδυσῆ σπο- 
υσα" χαὶ (1]. ο΄. 330.}, Μηκιστῇ δ᾽ ἕλς πουλυδάμας. (ϑοιϊρίαπι ἴῃ Οοᾶ, Ὀδυσσῇ οἱ 
λυδάμας). ΡΟΗΞ. 

Ζ 2 
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στησωμένη μέγαν ἱστὸν ἐνὶ μεγάροισιν ὑφαίνειν, 

λεπτὸν καὶ περίμετρον" ἄφα δ᾽ αὐτοῖς μετέειπον" 140 

κοῦροι, ἐμοὶ μνηστηρες, ἐπεὶ ζῴν δῖος Ὀδυσσεὺς, 

μίμνετ᾽ ἐπειγόμενοι τὸν ἐμὸν γάμον, εἰσόκε φῶρος 

ἐκτελέσω, μή μοι “μεταμώλια νήματ' ὄλητωι, 

Λαέρτη ἥρωϊ ταφήϊον, εἰσότε κέν μιν 

μοῖρ ὀλοῆ καθέλησι τανηλεγέος θανάτοιο" 145 

μή τίς μοι κωτὼ δῆμον ̓ Αχαιϊάδων γεμεσήσῃ, 

οἱ κεν ἄτερ σπείρου κέτωι, πολλὼ κτεατίσσας. 

ὡς ἐφάμην᾽ τόισιν δ᾽ ἐπεπείθετο θυμὸς ἀγήνωρ. 

ἔνθα κεν ἡματίη μὲν ὑφαίνεσκον μέγαν ἱστὸν, ᾿ 

νύκτας δ᾽ ἀλλύεσκον, ἐπὴν δαΐδως παραθείμην. Ιδο 

ὡς τρίετες μὲν ἔληθον ἐ ἐγὼ καὶ ἔπειθον ᾿Αχιιούς" 

ὠλλ᾽ ὅτε τέτρατον ἤλθεν ἔ τος, καὶ ἐπήλυθον ὦ ὡρῶν, 

μήνῶν φθινόντων, περὶ δ᾽. ἤματα πόλλ᾽ ἐτελέσθη, 

τῶ τότε δή με, διὼ δμιιωὰς, κύνας οὐκ ἀλεγούσως, 
εἷλον ἐπελθόντες, καὶ ὁμοκλήσαντ᾽ ἐπέεσσιν. τϑο ἢ 
ὡς τὸ μὲν ἐξετέλεσσα καὶ οὐκ ἐθέλουσ᾽ ὑπ᾽ ἀνάγκης" 
γὺν δ᾽ οὔτ᾽ ἐκφυγέειν δύνωμαι γάμον, οὔτε τιν ἄλλην 

μῆτιν ἐφευρίσκω" μάλα δ᾽ ὀτρύνουσι τοκῆες 

γήμασθ᾽ ἀσχαλάα δὲ πάϊς βίοτον κατεδόντων, 
γιγνώσκων" δὴ γῶρ ἀνὴρ οἱός τε μάλιστω τός 

οἴκου κήδεσθαι, τῷ τε Ζεὺς κῦδος ὀπάζει. Ἷ 

120. ὑφαίνειν] ὕφαινον Ἡ. 140. μετέβειπο. 141. δῖος. 143. με 
ταμώλια) μεταμώνια Η. ὙΥ. 144. Λαξβέρτη. 146. ᾿Αχωιβιάδαν, 
147. κεῖται] κῆται ὟΥ. 148. τοῖσιν δ᾽ ἐπεπείθετο) τοῖσι δ᾽ ἐπείθετο Η. 
1409. κεν] καὶ Η. ΚΝ. τρ1. τρίξετες. ᾿Αχαιβούς. 162. βέτο. ὙΌΣ 
ΟἸη15 ᾿πο παῖ ὙΥ. 155. ὁμοκλήσαντ᾽] ὁμόκλησαν Η. ν. Κ». : ΡΝ. οὕδπ α 

ΡΙῸ ν. 1. [ΠΠ1Π10 ΡΓῸ ᾿ΠΓΘ ΡΥ Δ [067] ὁ ὁμοῦ πάντες ἐπέπληξαν. ," ὁμό- ἵ 
κλησαᾶν ξεπέεσσιν. 158. ἐφευρίσκω] ἔνθ᾽ εὑρίσκω Ἡ. ΠΝ ἔθ᾽ ες. ῬΡΟΗΒ᾽ 
ἔθ᾽ εὑρίσκω . ΥΥ͂. τότ. κῦδος ὀπάζει ὄλβον ὀπάζη Η . ὄλβον ὀπάζει ν᾿ 
10. βοίκου. 

φίλον. ΨΙπά. 5. 139. Ὕφαινον. ᾿Α- ξαν. υ]ρ, τότ. Ὄλβον. Γρ. κῦδος. Ηαη ] 
ρίσταρχος, ὑφαίνειν. Ἠα1]. 150. ᾿Αλ- ᾽Ὀπάζοι] Παρέσχει 51. Ψ]ρ. 6α, ηΐ τι ἢ 
λύεσκον, διὰ τοῦ ν, ΡΟΙΒ, οχ ΗΔ17], ἀμ θπτη 5ἰῦ, Πιθυϊπθ οἴται παρέχε;: Γ᾿ 
155. Ὁμόκλησαν"] Ὁμοῦ πάντες ἐπέπλη- παράσχοι. τό. Οὐ γὰρ ἀπὸ δρυός] Ἐξὦ 

᾿ 
" Θ1ς, Ποὴ δμοκλήσαντ᾽, υὐ τοσοηί. ΒΌΤΤΥΤΜ. ᾿ 
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ἀλλὰ καὶ ὥς μοι εἰπὲ τεὸν γένος, ὁππόθεν ἐσσί" 
οὐ γὰρ ἀπὸ δρυός ἐσσι πωλαιφάτου, οὐδ᾽ ἀπὸ πέτρης. 

Τὴν δ᾽ ἀπωμειβόμενος προσέφη πολύμητις ᾿Οδυσσεύς" 

ὦ γύναι αἰδοίη Λαερτιάδεω Ὀδυσήος, 

οὐκ ἔτ᾽ ἀπολλήζεις τὸ τον ἐμὸν γόνον ἐξερέουσα ; ; 

ἀλλ᾽ ἔκ τοι ἐρέω" ή μέν μ ἀχέεσσί γε δώσεις 
πλείοσιν, ἥ ἔχομαι" ἡ γὰρ δίκη, ὁ ὁππότε πάτρης 

ἧς ἀπέησιν ἀνὴρ τόσσον χρόνον, ὅσσον ἐγὼ γῦν, 

πολλὼ βροτῶν ὁ ἐπὶ ἄστε ὠλώμενος, ἄλγεω πάσχων" 

ἀλλὰ καὶ ὡς ἐρέω, ὅ μ ἀνείρεαι ἠδὲ μετωλλώς. 

Κρήτη. τις γαῖ ἐστὶ, μέσῳ ἐνὶ οἴνοπι πόντῳ, 

κωλὴ καὶ πίειρω, περίῥῥυτος" ἐν δ᾽ ἄνθρωποι 

πολλοὶ, ἀπειρέσιοι, καὶ ἐννήκοντω πόληες. 

τός 

170 

162. βειπέ. 163. παλαιφάτου] παλαιφάγου γῖο ν. 1. ἃρᾳροδοις ΒΟΠ ΟΠ Ομ 
γυϊραΐο βίτη}}]6 Η. ΤγΘ8. ἸθοιΟη 65. τηϑιηοταΐ Η  βυῖ85, παλαιφάγου, πα- 
λαιφάτου, παλαιφύτου. ῬΡΟΙ 5. τός. Λαξβερτιάδεω. 160. γόνον] γόον 
δῖον. 1. , τόγ. 171. βερέωὄ. τό8. Ὁ] ἢ . τόρ. Βῆς. 170. βάστε᾽. 
172. Κρήτη τις γαῖ] ΝΠ] ηλ νϑϑεριι ἢ ναγῖθο ἸΘΟΙ]Οἢἶβ. ἀρρᾶγοῦ ἴῃ ἰοοο ; 
866] ἀἸβοτίβ ἰαιιάαΐ κρήτης ΒΟ ΠΟ] Ἰαϑῦθ5 βιργὰ δ γ΄. 287. 51η}}}} οἰΐδ 8 λήμνου 
γαῖαν 6 θ΄. 2ο1. Η. ΡΟΙΒ, Κρήτη γαῖά τις Ν . 

᾽ὔ 
γήκοντα] ἐνενήκοντα Η. 

ἐφάτιζον, τουτέστιν ἐνόμιζον οἱ παλαιοὶ 
σφὰς αὐτοὺς γεγονέναι. 1). Παλαιφάτου] 
Παλαιὰ φατιζομένης (νυ. ἴη8. περὶ 

ἧς παλαιὰ μυθεύεται). οἱ γὰρ παλαιοὶ 
ὑπελάμβανον τοὺς πρὸ αὐτῶν (γυ!ρ. 
ἑαυτῶν) ἐκ δρυῶν καὶ πετρῶν γεγενῆσ'- 
θαι, διὰ τὸ τὰς τικτούσας εἰς τὰ στε- 
λέχη καὶ σπήλαια, ἐκτιθέναι (ἐντιθ. 
νυ ]ρ.) τὰ παιδία. ἔστι δὲ ὃ ἀτφ οὐ 

γὰρ δὴ ἐκείνων εἶ σύ (Ω, ἐσσι). 
πιθανὸν δὲ τοὺς πάλαι ἀνθρώπους ἐν ταῖς 

ἐρημίαις τὰς μίξεις ποιεῖσθαι πλησίον 
πετρῶν καὶ δένδρων (Δ τ]ρ. πλησίον 
δρυῶν καὶ πετρῶν). Τινὲς δὲ, παλαιφά- 
γον, ἐπειδὴ οἱ παλαιοὶ ἐβαλανοφάγουν' 
παρὸ καὶ φηγὺὸς ὡς φαγός τις οὖσα. Ὁ. 

Μὰ ]ρ.. ἨΔ]. 172. Κρήτη τις γαῖ" 

ἐστὶ περίῤῥυτος Ὑδρηλή. ΜΡ. ᾿Αντὶ 

ο ἢ Βροίο ἀοϊοῦ Βαγποβὶαβ νοοοιι εἰς αὖ ὁΧχ ρυεθοοάθ Εἰ 115 πᾶ ]ο μαΐδμ, 

10. βοίνοπι. 174. ἐν- 

τοῦ περιῤῥεομένη θαλάσσῃ. οὐ γάρ ἐστι 
μέσον ὡς κέντρον τοιοῦτον ἐπὶ τῆς ᾿᾽Ὧγυ- 
γίας, Ὅθ, τ᾽ ὀμφαλός ἐστι θαλάσςης 
(α΄. 5ο.). Β. Φ. 174. Πολλοὶ ἀπει- 
᾽ὔ ΕἸ ͵ὔ -“ Ἀ ᾿ » ΄ 

ρέσιοι)] ᾿Ἐπήνεγκε τῷ πολλοὶ τὸ ἀπειρέ- 
5" 7 “ 3 ΄ 

σιοι αὐξήσεως ἕνεκεν. νυ ὶρ. Εννή- 

κοντα πόληες] Ἔν Ἰλιάδι (β΄. 640.) 
τὴν Κρήτην λέγει, οὐχ 

ὡρισμένως ἑκατὸν πόλεις ἔχουσαν, ἀλλὰ 

ε ,ὔ 
ἑκατόμπολιν 

ἀντὶ τοῦ πολλάς. ἔνιοι δέ φασιν ᾿Ιδομε- 
7 Ἁ ᾿ 5 37". 7 Ε ΄ » 

νέα κατὰ τὸν ἐξ Ἰλίου ἀνάπλουν ἀπ- 
’ Ὁ 7 δι, »»)]ζὉ 

ελαυνόμενον τῆς Κρήτης ὑπὸ λευκὸ ὃ ὄντα 

παῖδα (Βᾶγῃ. οχ Εὐιβῖ. γϑροβιῦ ὑπὸ 
Λεύκου, ὃν θετὸν παῖδα) καταλελοίπει 
φύλακα τῆς βασιλείας, δέκα πόλεις πορ- 

θῆσαι. μετὰ δὲ τὰ ἡρωϊκὰ (Τρωϊκὰ 
Βαγη. οχ Ελιβϑῖ.) αἱ δέκα πόλεις προσ - 
ἐκτίσθησαν. δ αἱρ. (Οἵ, αὐ 183.) Πῶς 

ΒΌΤΤΜ. 



174 

5 3) “ ΄ ΕἸ Ν 

ἄλλη δ᾽ ἄλλων γλῶσσω μεμιγμένη" ἐν μὲν ᾿Αχαιοὶ, 
᾽ , 7 ΄ ᾽ Ιν ἄ 

ἐν ὃ Ετεόκρήτες μεγωλήτορες, εν δὲ Κύδωνες, 

Δωριέες τε τριχάϊκες, δῖοί τε Πελωσγοί. 
τοῖσι δ᾽ ενὶ Κνωσσὸς μεγώλη πόλις" ἔνθω τε Μίνως 
ἐννέωρος βασίλευε Διὸς μεγώλου ὀαριστῆς, 

175. ᾿Αχαιξοί. 1777. δῖβοι. 

" ᾿ - ͵ Ν ν 5. οὖν ἐν τῷ Καταλόγῳ φησὶν, ᾿Αλλοι θ᾽ οἱ 
Κρήτην ἑκατόμπολιν ἀμφενέμοντο ; ἤτοι 

οὖν ἐκεῖ τὸ ἑκατὸν ἀντὶ τοῦ πολλῶν κεῖ- 

ται, ὡς, Τοῖς ἑκατὸν θυσώνοιο (507. τῆς 

ε. θύσανοι οχ 1]. β΄. 448.) ἢ ἐπεὶ 
μετὰ τὸν ἀπόπλουν οἱ μετὰ ᾿Ιδομενέως 
ΕῚ ͵ὔ ͵ Ἁ ᾿Ὶ ᾿ ἃ 

ἐπόρθησαν Λύκτον καὶ τὰς πέριξ ἃς 

ἔσχον. ΟΕ τ75. ἔΑλλη δ᾽ ἄλλων 

γλῶσσα] Προφκονόμησεν, ἵνα μήτις αὐ- 
Ἀ ΕῚ Ἄ Ἁ Ἀ π- Ψ - τὸν ἐλέγξη διὰ τὸ μὴ χρήσασθαι τῇ δια- 

λέκτῳ αὐτῶν.  α]ν. Ἔν μὲν ᾿Αχαιοί] 
“Μετὰ τὰ ᾿Ιλιακὰ Ταλθύβιος ἐκ Μυκη- 
νῶν ἤγαγεν ἀποικίαν. “υϊρ. 176. 
᾿Ετεόκρητες] Οἱ αὐτόχθονες Κρῆτες, ἢ οἱ 

ἰθαγενεῖς. ψυϊρ. Κύδωνες] Οἱ αὐτό- 

χθονες Κύδωνες, ἀπὸ Κύδωνος τοῦ ᾿Απόλ- 

λωνος. Β. 1777. Τριχάϊκες] Τριχῇ δι- 

«ιρεθέντες. οἱ μὲν γὰρ Εὔβοιαν κατῴκη- 
- δ᾿ ,ὔ 4 Δ ΄ 

σαν, οἱ δὲ Πελοπόννησον, οἱ δε Κρήτην. 
᾿Απολλώνιος δὲ τοὺς πολεμικοὺς λέγει, 

ἀπὸ τοῦ ἀΐσσοντας καὶ ἐπισείοντας τὰς 

κόμας ἐν τῇ περικεφαλαίᾳ πολεμεῖν, 
»᾿ ΄ ἦ 2. ͵ὔ ΟΥ̓Δ Ἢ ἴσον τῷ, κορυθάϊκι (1]. χ΄. 132.). εἰσὶ 
δὲ οἱ τοὺς τριρόφους (τριλόφους ΘΠ. 

ΒΑγη.), οἱ δὲ τοὺς ὀρχηστὰς ἀποδιδόα- 
σιν. Ψυΐρ. οὖ Ὀγονία5 Β. δΔῖο] Οἱ 
εὐγενέστατοι. νυ!ρ. 178. Τῆσι δ᾽ ἐνὶ 

Κνωσσὸς μεγάλη πόλις, ἐνθάδε Μίνως 
Ε] ΄ ͵ὔ Ἁ ͵7 » 
ἐννέωρος βασίλευεν Διὸς μεγάλου ὀαρισ-- 

τύς" Μυθολογεῖτωαι τὸν Ἐὐρώπης καὶ 
Διὸς Μίνωα ἐν Κρήτῃ οἰκοῦντα διὰ ἐν- 
γωετίας ἀφικνεῖσθαι πρὸς τὸν πατέρα 

ΜΑΣ 

κ᾿ Ἐχίγοπια ΒαἾὰ5. 5680} σοΟΥαρία οἵ πη 011 6556 νἱἀθηΐιγ. 64 οοηίογοηα οαπὶ 
115. οι πὶθιι5. Ργεθῖοι 80 ΠΟ] 1 Π) γΟγϑαϊ 183. ἈρΡΡΟΒΙ[Π1η1, 50ΠΟ]1α οὔϊαμπι δά ΠΗ, β΄, 649. 
(Βαοῦ. τ66.), εἴ Εαδί. δά υἱγαηααθ ἰοοσαῃ., ΒΌΤΤΜ. 

1 ΘΟΥ͂Ρβὶ Ἰοπχπιᾶ αὖ δῦ ἴῃ οα, απ. Οογγοχοιαπί 6 ἰοχίαι τοος. ΒΌΤΤΜ. Εν 

ἃ Τῃ ΜΙμοῦ Ρ. 319. 6. δα ποῖα Ἰοσατα ΒοΟΘΟΚΙμῖι8 (ἴὰ Ρ]αΐ. ΜΊπορμ Ρ. 60.) ποδο. 
50ΠΟ] 10 δ νἱπαϊοαπάδιη 101] νϑγαμη ἸΘοοποιι τϑοΐθ 5115. δϑῦ ; Ὡἶβὶ αυοα μεραθήκοι. 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Τ.β 175-70. 

178. τοῖσι] τηῖσι Η. Ὁ. Κνωσσὸς] Κνωσὸς 

118. ΧΙΧ. 

175 

, 

παιδευθησόμενον, καὶ ὡς παρὰ σοφιστοῦ 
μανθάνειν τὰ δέοντα, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ 
τοῦ χρόνου τὰς ἀποδείξεις διδόναι ὧν με- 

μαθήκοι ἐν τῇ προτέρᾳ ἐνναετηρίδι παρὰ 
τοῦ Διός. ὅθεν καὶ τῶν πάντων αὐτῶν 

βασιλέα καταστῆσαι, τῇ τε γνώμῃ καὶ ὁ 
τῇ κρίσει διενεγκεῖν ὥστε ἐν ὥδου δικασ- 
τὴν γενέσθαι τῶν ἀδίκων ψυχῶν. ἡ δὲ 
ἱστορία παρὰ Πλάτωνι το, ΨῸ]σ. 170. 
᾿Οαριστής] ᾿Οαριστὴς, ὁμιλητής" οὐκ 
, -“ -“ Ϊ ἄρα μόνον ὀαρίζειν τὸ ἐρωτικῶς ὁμιλεῖν, Ὁ 

ἈΝ ων 7 
Τὸ δὲ ἑξῆς, ἔνθα τε Μίνως βασίλευεν 

ἐννέωρος Διὸς μεγάλον ὀαριστύς. φασὶ 

γὰρ ὅτι ἐπὶ θ΄ ἔτη κεχωρισμένος ἀνθρώ- 
πῶὼν διέτριβεν ἐν τῇ ᾿1δη καὶ συνετίθει ὦ 
νόμους, καὶ διεβεβαιοῦτο παρὰ τοῦ πατ' 

᾿ 
τρὸς εἰληφέναι Διὸς πρὸς τὸ μὴ τοὺς ὕπητ ᾿ 

, 5» “ ε 7 » 
κύους ἀνυποτακτεῖν. οἱ δέ φασι θ΄ ἔτη 

͵ “Ὁ πω. -Ψ. Ἀ Ψ 

παιδευθέντα αὐτὸν ὑπὸ τοῦ Διὸς οὕτω 
- 7 «τ 

βασιλεῦσαι θ΄ ἔτη. Β. ᾿Οαριστύς (816 ᾿ 
οα. 4ηϊ.}7 “Ομιλητής. νιυρ. 

« Ν ο δ 2 ΄ Ῥ, ἐδὲ “ ᾿ξ, ρος] Οἱ μὲν, ὅτι διὰ ἐννέα ἐτῶν τῷ πατ 
᾿ δ. Ε 5 ἊΝ ΄, “ ὦ συνιὼν Διὰ, παρ᾿ αὐτοῦ ἐμάνθανεν ἅτινα ὦ 

εἴη δίκαια" οἱ δὲ, ὅτι ἐνναετὴς ὧν βασι-᾿ 
λεύειν ἤρξατο' οἱ δὲ, ὅτι ἐπ᾽ ἐννέα ἔτη ἢ 
ἐβασίλευσεν ὁμιλητὴς γενόμενος τοῦ Διός ἢ 

ε δὲ “ 4. ὃ' “ἢ. Ἢ μὰ Ν “ Ϊ οἱ δὲ ὅτ, ἐπ᾽ ἐννέα ἔτη παρὰ τῷ πατρὶ 
ἐπαιδεύθη. φασὶ δὲ ἕτεροι, ὡς ταῖς τῶν 
βασιλέων γνώμαις οὐ ῥᾳδίως πείθοντα ἡ 
οἱ ὑποτεταγμένοι. ἀνιόντα οὖν αὐτὸν ε 

ἂν, 'ψ᾿ δ « , » , ἷ τὴν ᾿Ιδὴν διὰ ἐνναετίας συνθεῖναι νὸ 
καὶ φέροντα διαβεβαιοῦσθαι ὡς ὑπὸ 

- 

ἐν 

βία Παρ Ωΐ μεμαθήκοιεν Ἰᾶρδι τηδηϊξοδίο. ΒΟΤΤΜ. 
ἈΡῸΔ βομο]!αδίθη αυοαπο ἴῃ μεραθήκει τη παϊ σαιιδὰ οδύ μ1118Δ. Εα4, δηΐο Βάγπθ- ᾿ 

Ἷ 



18. ΧΙΧ. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Ὑ. ι8ο----201. 175 

ὠτρὸς ἐμοῖο πατὴρ, μεγαθύμου Δευκωλίωνος. 18ο 

ευκωλίων δέ μ ἔτικτε, καὶ ᾿Ιδομενῆω ἄ ὠνουκτῶ" 

λλ᾽ ὁ μὲν ἐν νήεσσι κορωγίσιν Ἴλιον εἴσω 

χεθ᾽ ἅμ᾽ ᾿Ατρείδησιν᾽ ἐμοὶ δ᾽ ὁ ὀνομψώ κλυτὸν Αἴθων, 
γλότερος γενεῆ" ὁ δ᾽ ἄρω πρότερος καὶ ὠρείων. 

θ᾽ Ὀδυσῆα ε ἐγὼν ἰδόμην, καὶ ξείνιω δώκα" ι8ς 

μὴ γὰρ τὸν Κρήτηνδε κωτήγωγεν ὶς ἀνέμοιο, 

μένον Τροίηνδε, παραπλάγξασω Μαλειῶν᾽ 
τῆσε δ᾽ ἐν ᾿Αμνισῷ, ὅθ, τε σπέος Εἰλειθυΐης, 

, λιμέσιν χωλεποῖσι" μόλις δ᾽ ὑπάλυξεν ἀέλλας. 

ὑτίκα δ᾽ Ἰδομενηω μετάλλω, ἄστυδ᾽ ἀνελθών" 19ο 
γον "γάρ μιν ἔφασκε φίλον τ᾽ ἔμεν, αἰδοιόν τε. 

δὴ δεκάτη ἢ ἵ ἑνδεκάτη πέλεν ως 

πμμέῳ σὺν γηυσὶ κορωνίσιν Ἴλιον εἴσω. 

ὸὴν μὲν ἐγὼ πρὸς δώματ᾽ ἄγων εὖ ἐξείνισσω, 

δυκέως φιλέων, πολλῶν κατὰ οἶκον ἐόντων" 195 

αἱ οἱ, τοῖς τ΄ ἄλλοις ἑτάροις, οἱ ἅμ᾽ αὐτῷ ἕποντο, 

ἡμόθεν ἄλφιτω ϑώκω, καὶ αἴθοπα οἶνον ἀγείρως, 

αἱ βιοὺς ἱρεύσασθαι" ἵνα, πλησαίατο θυμόν. 
θα δυώδεκα μὲν μένον ἤματα δ[οι ᾿Αχαιοί' 
λει γὰρ Βορέης ἄνεμος μέγας, οὐδ᾽ ἐπὶ γαΐη 200 

ω Ἵστωσθωι" χωλεπὸς δὲ τις ὥρορε δαίμων" 

181. βάνακτα. 182. Βίλιον. 183. ᾿Ατρεβίδησιν. 184. ὁπλότερος 
τλοτέρῳ Ν. 185. Ειδόμην. 186. Είς. 18... ξιέμενον. 180. μό- 
ις] μόγις ὟΥ. 100. βάστυδ᾽. 101. μιν] οἱ Η. ΓΝ. ΥΥ. 102. πέλεν] 
ν᾽. 193- Εἴίλιον. 195- βοῖκον. τοῦ. οἱ] οἵ ὟΥ. 10. ἔοι. 
97. ἀγείρας] ἀείρας Ἡ. 10. βοῖνον. 108. ἱρεύσασθαι) ἱερεύσασθαι ΄. 
99. δῖξοι ᾿Αχαιβοί. 

ιὸς εἶ εἶεν δεδομένοι. Δα], 182. ᾿Εμοὶ ὀνόματι. δ ]ο. Αἴθων] "Ονομα κύριον. 
᾿ ὄνομα κλυτὸν Αἴθων] Οὗτος θετὸς ὧν γυὶρ. 188. Στῆσε δ᾽ ἐν ᾿Αμνισῷ] 
ἰδομενέως παῖς ἀφεθεὶς ὑπ᾽ αὐτοῦ φύλαξ Προσώρμισε. Κνωσσοῦ δὲ ἐπίνειον ᾿Αμ- 

ἧς Κρήτης, ἐστασίασε πρὸς αὐτοὺς ἐπ- νισός. ἔστι δὲ καὶ ποταμὸς Κρήτης. Β. 

ινελθόντας" μετὰ δὲ ταῦτα προσεκτίσθη- ᾿Αμνισὸς πόλις καὶ ποταμὸς Κρήτης. 

αν καὶ αἱ δέκα". Ο, ᾿Ονομάκλυτος, Μι]ρ. Εἰλειθυίη) Τῆς ἀφωρισμένης 
ς ἐκλύομεν, καὶ ἐκαλοῦμεν ὀνόματι. Β. ταῖς τικτούσαις θεᾶς. Ψυϊσ. 102. 
(λυτός) Ὧ,, ἐκλυόμην καὶ ἐκαλούμην Δεκάτη ἢ ἑνδεκάτη] ψευδόμενοι ἐπὰν 

 Μίτα ἴῃ Ἰοὺ βοθο]ο ἴατθδ, αὐὰ8 οχροάϊαξ, οἱ Ἰὰθοῖ. ΝπΙ οἵ οομβαδαβ [μθη- 
ὋΒ οτπὶ ΠΟ μο, δῖνο ἢοΐο, βῖνο τονοῦα [8118 ἴῃ τ τ ποϊοσία ἕαουῖϊς ̓  οἵ οχίγοηγα νοῦθα 
Οἴτῃ 50 ΠΟ] τὶ τ )ϊοϊπὶ δὰ 174. ΒΌΤΤΜ., 



170 ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Τ. 202--. 224. 118. ΧΙΧΟ, 
Ι 

τῇ τρισκαιδεκάτῃ δ᾽ ἄνεμος πέσε" τοὶ δ᾽ ἀνάγοντο. 

Ἴσκεν, ψεύδεα πολλὰ λέγων ἐτύμοισιν ὁμοία" 

τῆς δ᾽ ἄρ᾽ ἀκουούσης ῥέε δάκρυω, τήκετο, δὶ χρώς" 

ὡς δὲ χιὼν κατατήκετ᾽ ἐν ̓ἀκροπόλοισιν ὄρεσσιν, 205 

ἥν τ Εὖρος κατέτηξεν, ἐ ἐπὴν Ζέφυρος καταχεύοι" 

τηκομένης δ᾽ ὥρω τῆς ποτωμοὶ σπλήθουσι ῥ ῥέοντες" 

ὡς της τήκετο καλὰ παρήϊα δακρυχεούσης, 

κλαιούσης εὸν ἄνδρα. παρήμενον᾽ αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς 

θυμῷ μὲν γοόωσαν ἑὴν ἐλέαιρε γυναΐκω, 210 
ὀφθαλμοὶ δ᾽ ὡσεὶ κέρω ἔστασαν, ἦε σίδηρος, 

ἀτρέμας ἐν βλεφάροισι" δόλῳ δ᾽ ὅγε δάκρυω κεῦθεν. 
ἡ δ᾽ ἐπεὶ οὖν τάρφθη πολυδακρύτοιο γόοιο, 

ἐξαῦτίς μὲν ἔπεσσιν ἀμειβομένη προσέειπε: 

Νὺν μὲν δὴ σευ, ξεῖνε, γ᾽ ὀΐω πειρήσεσθαι, 215. 

εἰ ἐτεὸν δὴ κέῖθι σὺν ἀντιθέοις ἑτάροισι 

ξείνισας ε εν μεγάροισιν ἐμὸν πόσιν, ὡς ἀγορεύεις" 

εἰπέ τοι, ὁπποι. ἄσσα περὶ χροὶ εἵματα ἔστο, 

αὐτός θ᾽ σίος ἔην, καὶ ἑταίρους, οἵ οἱ ἕποντο. 

Τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς" 420. 

Ἢ γύναι, ἀργαλέον τόσσον χρόνον ἀμφὶς ἐόγτω ' 

εἰπέμεν" ἤδη γάρ οἱ ἐεικοστὸν ἔτος ἐστὶν, ' 
εξ οὗ κεῖθεν ἔβη, καὶ ἐμῆς ἀπελήλυθε πάτρης" 
ὠλλὼ καὶ ὡς ἐρέω, ὥς μοι ἰνδώλλεται ἡ ἡτορ᾽ 

᾿ 

202. ἴσκεν] ἰσκε δὲ Ψ. ἴσκε,. 406. καταχεύοι] καταχεύη͵ Η. 209. ἕὸν} ᾿ 
τέον Ν. Ὁ. ἐξόν. ὅἤτο. ἑβήν. 211. ἔστασαν])] ἕστασαν - 212. βλε-" 
φάροισι μεγάροισι Υ͂. 213. τάρφθη] τάρπηΝ. 214. ἐξαῦτις Γεπέεσσιν. 
προσέξειπε. 218, βειπέ. ξείματα βέστο. 210. 226. βοι. 222. ἊΝ Ὶ 
μοι Η. 10. βειπέμεν. ἔοι ἐξεικοστὸν έτος. 224. ἀλλὰ καὶ ὡς] αὐτάρ 

ρας 

ροι δοκοῦσιν εἶναι. ψυϊρ. 203. Ἴσκε ἔστασαν] Ὡς τόξα τεταμμένα, ἐξ ο 

ψεύδεα πολλὰ λέγων ἐτύμοισιν ἑμοῖα) νοεῖται τὸ, ἀκαμπεῖς. σκληροὶ, μὴ ἐνδι- 
Τινὲς βούλονται τὸ ἔλεγον (ἔλεγε Θἴη. δόντες τοῖς δάκρυσιν. Β. Κέρα] Τόξα. 
Βατη.) σημαίνειν. ἄλλοι δὲ τὸ ἤϊσκε, ἵνα ῇ, τεταμμένους εἶχε τοὺς ὀφθαλμοὺς 
τὸ εἴκαζεν, ὡμοίου. τὸ γὰρ ὅλον, πολλὰ ὥσπερ τόξα. ἢ ἄλλως τὴν φύσιν τοῦ 

ψευδῆ λέγων εἴκαζεν, ὥστε ὅμοια εἶναι κέρωτος περιέλαβεν (Μ5. Βδγη68. ἐστ ἔπ 

ἀληθέσιν. ἀπὸ τοῦ εἴδω, ὁ μέλλων εἴσω. λάμβανε). σκληρὸν γάρ. ψα]ρ. 21 3. 
Ψυ]ν. 205. Ὡς δὲ χιών] “ΔΑρμοδίως Τάρπη] ᾿Εκορέσθη, ἐτέρφθη. ἢ ἐξετράπη͵ 
ἐχρήσατο τῇ πρὸς τὸ δάκρυον παραβολῇ. τοῦ γόνυ. Ψυ]ρσ. 222. Μοι] Γρ. ο 
ΒΒ 2ο6. Καταχεύῃ) ἬἌγαν ἐκχέῃ. δῖ]. 224. Ὥς μοι ἰνδάλλεται ἦτ' Ν᾿ 

Ι 

λέγωσί τι μὴ εἰδέναι ἀληθῶς, πιθανώτε- Ψυ]ρ.. 211. Ὀφθαλμοὶ δ᾽ ὡσεὶ : 



18. ΧΈΣ. 

λαινων πορφυρέην οὔλην ἔχε δῖος ̓ Οδυσσεὺς, 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Τ. 177 225---242. 

225 

π᾿ λῆν᾽ οὐτάρ οἱ περόνη χρυσοῖο τέτυκτο 

ὑλόϊσιν διδύμοισι" πάροιθε, δὲ δαίδαλον ἡ εν" 

, προτέροισι πόδεσσι. κύων ἔχε ποικίλον ἑλλὸν, 

σπαίροντα λάων' τὸ δὲ θαυμάζεσκον ἅ ἅπαντες, 
΄ οἱ χρύσεοι ὄντες, ὁ μέν λάε νεβρὸν ὠπάγχων, 230 

ὑτὰρ ὃ, ἐκφυγέειν μεμαὼς, ἥσπαιρε πόδεσσι. 

ν δὲ χιτῶν ἐνόησα περὶ χροὶ σιγωλόεντώ, 

ὄν τε ρομύοιο λοπὸν κωτὰ ἰσχαλέοιο, 

ὺς μὲν ἔην μαλωκὸς, λωμπρὸς δ᾽ ἡ ἥν, ἠέλιος ὥς" 

μὲν πολλοί γ αὐτὸν εθηήσαντο γυναῖκες. 235 

λλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ᾽ ενὶ φρεσὶ βάλλεο σῆσιν' 

κ οἷδ᾽, εἰ τάδε ἔστο περὶ χροὶ οἴκοθ᾽ Ὀδυσσεὺς, 

τις ἑταίρων δῶκε θοῆς ε ἐπὶ νηὸς ἰόντι, 

τίς που καὶ ξεῖνος" ἐπεὶ πολλοῖσιν ᾿Οδυσσεὺς 
γΧχε φίλος" παῦροι γὰρ ̓ Αχουιών ἤσαν ὁμιόϊοι. 240 

αΐ οἱ ἐγὼ χάλκειον ἄορ, καὶ δίπλακα δῶκα 
ὠλὴν, πορφυρέην, καὶ τερμιόεντα χιτῶνω" 

ΗΟ ν-. 10. ξερέω. 
χαλέοιο] καταϊσχαλέοιο Ἡ. 
40. ᾿Αχαιξῶν. 241. 244. ῥοι. 

)ς μοι ἀναφέρει ἡ ψυχὴ, ὡς διαμέμινη- 
χι (βογ. -ἡμαι). νυὶρ. 225. Πορ- 
υρέην οὔλην}] ᾿Αντὶ τοῦ ὁλοπόρφυρον" ἢ 
παλήν. Β. Ἤτοι ὁλοπόρφυρον" ἢ τρυ- 

εράν. ]ο. 226. 'Τοι] Γρ. οἷ, Ηατ]. 
27. Αὐλοῖσιν διδύμοισι ᾿Ανατάσεσι 
σὶ πρὸ τῆς ,χλαμίδος " » ὅ ἐστιν εἰς τὸ 

ἱπροσθεν μέρος τῆς χλαμίδος ἐπάνωθεν 

ς πόρπης ἐξημμένους. ΒΒ. Αὐλοῖσιῃ 
᾿άβδοις εὐθείαις, εἰς ἃς κατακλείονται 

ἱ περόναι. ΔιδύμοισιἿ Διπλαῖς, ἢ συμ- 
υέσι περόναις. γυϊς. 220. Λάων] 
) μὲν ̓Αρίσταρχος ἀπολαύων, ἀπολαυσ- 
κῶς ἔχων. ὁ δὲ Κράτης λάων φησὶν 
γτὶ τοῦ βλέπων. ὅθεν κατὰ στέρησιν 
λαὸς ὁ ὁ τυφλός. οἱ δέ φασιν ἀφῃρῆσθαι 
ὸυ, ἵνα ἢ ὑλάων. ἢ ἀπελαύνων. νυϊο. 

225. δῖβος. 

236. βερέω. 
226. οἷ τοι Η. 233. κατὰ 

237. βοῖδ᾽. βέστο. Ροίκοθ᾽. 

᾿Απολαυστικῶς ἐσθίων' ἢ ὑλάων κατ᾽ 

ἔνδειαν τοῦ υ. ἢ βλέπων" ὅθεν καὶ ἀλαὸς 
ὁ τυφλὸς κατὰ στέρησιν. Β. 230. Ὥς 
οἱ χρύσεοι ὄντες] ᾿Απὸ χρυσοῦ κατεσκευ- 
ασμένοι. ἔστι γὰρ καὶ ἐν ὑφάσμασιν 
ἀπὸ χρυσοῦ ποικίλματα. λείπει δὲ τὸ 
ὡς, ὡς χρύσεοι ὕντες. Β. Λάε] Οἱ μὲν 

ἐπεβλέπετο, οἱ δὲ ἀπολαυστικῶς ἤσθιεν. 
νυ. Λάε] ᾿Απέλαβε. Ῥα]. ὅτ. 
ἀπέλανε: νὶὰ. δὴ ὅτ. 232. Σιγα- 
λόεντα] ᾿Δπαλόν. Ψι]ρ. 233. Λοπόν] 
Τὸ λέπος ὃ λέγομεν τζύπαν. γίνεται δὲ 
ἀπὸ τοῦ λέπω τὸ λεπίζω. Β. Λλέποιον 
(Βαίη. οχ Ἐπιβίαι ἢ, λέπυρον). εἴρηται 
δὲ πρὸς τὸ ἐσχνὸν καὶ εὔτονον. παρὰ τὸν 
ὑμένα τοῦ λεπίσματος. ψυϊρ. 242. 

Τερμιόεντα] Οἱ μὲν τέλειον συναποτερ- 

5 δὶς Μϑβϊοὶ. "ἷξ, τὰξ ποβοΐαιν χλαμύδος ἃ χλανίδος τΟρόπαπν, Οσμΐ, 560]. ξ΄, 513. 
ὍὌΤΤΜ. 

ΝΟΙ͂,. ΕῚ. Α εἰ 
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αἰδοίως δ᾽ ἀπέπεμπον εὐσσέλμου ἐπὶ γηός. ἱ 
καὶ μέν οἱ κήρυξ ὀλίγον προγενέστερος αὐτοῦ ' 

εἵπετο" καὶ τόν τοι μυθήσομαι, οἷος ἔην περ᾽ 

γυρὸς ἐν ὥμοισιν, μελανόχροος, οὐλοκώρηνος" 

Εὐρυβάτης δ᾽ ὄνομ᾽ ἔσκε" τίεν δέ μὲν ἔξοχον ἄλλων 
ὧν ἑτάρων Ὀδυσεὺς, ὅ ὰ οἱ ̓ φρεσὶν ἄρτια ἤδη. 

Ἃς φάτο" τῇ δ᾽ ἔτι μῶλλον ὑφ᾽ Ἱμερον ὦρσε γόοιο, 

σήματ᾽ ἀνωγνούσῃ, τώ οἱ ἔμπεδα πέφραδ᾽ Ὀδυσσεύς. 

ἡ δ᾽ ἐπεὶ οὖν τάρφθη πολυδακρύτοιο γόοιο, 

καὶ τότε" μιν μύθοισιν ἀμειβομένη προσέειπε" 
Νὺν μὲν δή μοι, ξεῖνε, πάρος σερ ἐὼν ἐλεεινὸς, 

ἐν μεγάροισιν ἐμόϊσι φίλος τ᾽ ἔση, αἰδοϊός τε' 
αὐτὴ γὰρ, τάδε εἴμιωτ᾽ ἐγὼ πόρον, δ ἀγορεύεις, 

πτύξασ᾽ ἐ εκ. θαλάμου. περόνην τ ἐπέθηκα φαεινὴν, 

κείνω ἄγωλμ᾽ εἶνωνε" τὸν δ᾽ οὐχ, ὑποδέξομαι αὖτις 
οἴκαδε νοστήσαιντω, φίλην ες πατρίδα γωιων. 

τῷ ῥω κακῇ αἰση κοίλης ἐπὶ νηὸς Ὀδυσσεὺς 

ὠχετ᾽ ἐποψόμενος κωκοΐλιον οὐκ ὀνομωστήν. 

Τὴν δ᾽ ὠπωμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς" 

ὦ γύναι αἰδοίη Λαεμτιώδεω Ὀδυσῆος, 

μηκέτι γὺν χρόο κωλὸν ἐναίρεο, μηδέ τι θυμὸν 

τήκε, πόσιν γοόωσα" γεμεσσωμαΐ γε μὲν οὐδέν" 

καὶ γάρ τσ ὦ ἀλλοίον ὀδύρετωι ἄνδρ᾽ ὀλέσασω 

κουρίδιον, τῷ τέκνα τέκη φιλότητι μηγεῖσο, 

ἡ Ὀδυσῆ, ὅν φασι θεὶς ἐνωλίγκιον εἴνωι. 

243. αἰδοίως) αἰδοῖος, 56 δοιιζιι8 Βα ργα ΟἸΓΟΙἤδχιιη), οἵ ὡς ΒΕΡΘΓ ος, 
248. Ρῶν. ἔοι. ξείδη. 240. ἵμερον] ἵμεμορ (819) Η. 250. σήματ᾽], 
ματα Ἀρο]]ο 5 ν. ἀναγνούσῃ. ΡΟΉ 5. Ηΐιης νρϑύϑιπὶ οἵ Βθαπθηΐθηῃ οὐ 
τι Η. 10. ἔοι. 252. ἀμειβομένη) ἐπειγομένη Ὑ, 10. προσέξει 
255. βείματ᾽. 256. τῇ δ᾽ Υ. 257. εἶναι] ἔμμεναι Ἡ. ἔμεναι" 
258. βοίκαδε. 460. ὀνομωστήν] ὀνομαστόν Η. ἴθ. κακοβίλιον. 462.. 

᾿βερτιάδεω. : 

ματιζόμενον ὅλῳ τῷ σώματι, ποδήρη. οἱ ἔχων τοὺς ὥμους. ἢ κυρτός. ὃ τρόπος᾽ 
δὲ σύμμετρον, καὶ μήτε ἐνδέοντα μήτε κονισμός. Ψαϊρ. Γυρός] Οὐκ ἐπιμήκ 
ὑπέρμετρον. νυ ὶρ. Ποδήρην᾽ ὡς ᾿Ασπὶς ἀλλὰ στρογγύλος. Β. 46ο. Οὐκ ὃ 
σὺν τελαμῶνι χαμαὶ πέσε τερμιόεσσα μαστήν] Δυσώψυμον" οὐκ ὀνομαστὴν Ν᾿ 
(11. π΄. 803.) Β. 246. Γυρὸς ἐν ἣν οὐδὲ ὀνομάσωι καλόν. Β. ἃ 
ὥμοισι] Περιφερεῖς καὶ στρογγύλους ᾿Ἑναίρεο] ᾿Αντὶ τοῦ ἔγαιρε, διάφθε 
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λλὰ γόου μὲν παῦσωι, ἐμεῖο δὲ σύνθεο μῦθον 
μερτέως γάρ τοι μυθήσομαι, οὐδ᾽ ἐπικεύσω, 

ἤδη Ὀδυσῆος ε ἐγὼ περὶ νόστου ἄκουσω, 270 

γχοῦ Θεσπρωτῶν ἀνδρών ἐ ἐν πίονι δήμῳ, 

γοῦ" αὐτὼρ ἄγει κειμήλια, πολλὼ καὶ ἐσθλὰ, 

τίζων ἀνὼ δήμον' ἀτὼρ ἐρίηρας ἑταίρους 
λεσε. καὶ γηώ γλαφυρῆν, ἐνὶ οἰνοπι πόντῳ, 

ρινουνοίης ἀπὸ γήσου ἰών᾽ ὀδύσαντο γὰρ αὐτῷ 275 

ύς τε καὶ ᾿Ηέλιος" τοῦ γὰρ βόας ἔ ἔκταν ἑταῖροι. 
μὲν πάντες ὄλοντο πολυκλύστῳ ἐνὴ πόντῳ" 

δ᾽ ἄρ᾽ ἐπὶ τρόπιος γεὺς ἔκβαλε κῦμ; ἐπὶ χέρσου 
ἥκων ἐς γαῖαν, οἱ ἀγχίθεοι γεγάασιν' 

δὴ μιν περὶ κῆρι, θεὸν ὦ ὡς, τιμήσαντο, 28ο 

" οἱ πολλὼ δόσαν, πέμπειν τέ μιν ἤθελον αὐτοὶ 

ὠδ' ἀπήμαντον" καί κεν πάλαι ἐνθάδ᾽ ᾿Οδυσσεὺς 
᾿ ἀλλ᾽ ἄρω οἱ τόγε κέρδιον εἴσατο θυμῷ, 

ἥματ᾽ ἀγυρτάζξειν πολλὴν ἐπὶ γαίων ἰόντι" 

᾿ περὶ κέρδεα πολλὰ καταθνητῶν ἀνθρώπων 285 

Ὀδυσεύς" οὐδ᾽ ἄν τις ἐρίσσειε ββοτὸς ὥλλος. ὃ 

μοι Θεσπρωτῶν βασιλεὺς μυθήσατο Φείδων" 
ἐνυε δὲ πρὸς ἐμ᾽ αὐτὸν, ἀποσπένδων ε ἐνὶ οἴκῳ, 

χ κατειρύσθωι, καὶ ἐπωρτέας ἔμμεν ἑταίρους, 

δὴ μεν πέμλψουσι φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν. 290 

ιλ᾽ ἐμὲ πρὶν ἀπέπεμψε" τύχησε γὰρ ἐρχομένη γηὺς 

γῶν Θεσπρωτών ες Δουλίχιον πολύπυρον. 

"ΐ μοι κτήματ᾽ ἔδειξεν, ὅ ὁσῶ ξιναγείρατ᾽ ᾿Οδυσσεύς" 
“ 

1 νύ κεν ἐς δεκάτην γενεὴν ἕτερόν γ᾽ ἔτι βόσκοι, 

274. ξοίνοπι. 275. ὀδύσαντο] ὠδύσαντο Υ. 278. ἔκβαλε] ἔμβαλε οΧχ 
Ἰ6η(. ε)ιι5ϑ4. ). Η. 428ο. ξώς. 281. ἔοι. 4282. βοίκαδ. 2482. ἤην] 
ν ἃ τη. Ρῖ. Η. 10. ἔοι ξείσατο. 486. [οῖδ᾽. 488. βοίκῳ. 

Ὁ. ᾿Αναίρεο] Κατάφθειραι. ψιυϊ. Ὃς περὶ κέρδεα πολλά] Οὕτως περισσῶς 
2. Γρ. πολλὰ δ᾽ ἄγει κειμήλια ὅνδε συνετὰ οἶδεν ὑπὲρ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους" 

ὄνδε. Ηαγ]. 283. ᾿Αλλ᾽ ἄρα] Τὸ ὡς τὸ, Περὶ πάντων ἔμμεναι ἄλλων 
ς, ἀλλ᾽ ἄρα οἱ τόγε κέρδιον εἴσατο (1]. α΄. 287.). Β. 288. ᾿Αποσπέν- 
ἰῷ χρήματ᾽ ἀγυρτάζειν, ὥς μοι Θεσ-  δὼν}] γρ. ἐπὶ ΒΡΟΥ ἀπο. Ηαη. 
τῶν βασιλεὺς μυθήσατο. ΒΚ. 285. 5204. Ἕτερον γ᾽ ἔτι βόσκοι] ᾿Ελλείπε: 

Αῶ 2 
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ὁσσώ οἱ ἐν μεγάροις κειμήλια κεῖτο ἄνωκτος. 
τὸν δ᾽ ἐς Δωδώνην φάτο βήμενωι, ὄφρα θεοῖο 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Τ. 205-315. 118. ΧΙΧ, 

ἐκ δρυὸς ὑψικόμοιο Διὸς βουλὴν ε ἐπακούση, 
ὅππως γοστήσειε φίλην ες πατρίδα γαίαν, 

ἤδη δὴν ἃ ἀπεῶν, ἤ ἡ ἀμφαδὲὸν, 1ε κρυφηδέόν. 

ὡς ὁ μὲν οὕτως ἐστὶ σόος, καὶ ἐλεύσεται ἤδη 300 
ἄγχι μάλ᾽" οὐδ᾽ ἔτι τῆλε φίλων καὶ πατρίδος αἴης 

δηρὸν ἀπεσσεέϊται" ἔμπης δὲ τοι ὁρκίο δώσω" 

ἴστω νὺν Ζεὺς πρῶτα, θεῶν ὕπατος καὶ ἄριστος, 
ἰστίη τ᾽ Ὀδυσῆος ἀμύμονος, ἣν ἀφικάνω, 

ή μέν τοι τάδε πάντω τελείεται, ὡς ὠγορεύω" 305 
τοῦ ὃ αὐτοῦ λυκάβαντος ἐλεύσετωι ἐνθάδ᾽ ᾿Οδυσσεὺς, 
τοῦ μέν φθίνοντος μηνὺς, τοῦ δ᾽ ἱσταμένοιο. 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε περίφρων Πηνελόπεια" 

αἱ γὰρ τοῦτο, ξεῖνε, ἔπος τετελεσμένον εἴη: ᾿ 

τῷ κε τώχω γνοίης φιλότητά τε, πολλώ τε δώρω, 
» ΕῚ »"“οὋ « 7 

εξ ἐμεῦ" ὡς ὧν τίς σε συναντόμενος μωκαρίζοι. 

210, 

ἀλλά μι ὧδ᾽ ἀνὼ θυμὸν ὁ ὀίεται, ὡς ἔσεταί περ Ἢ 

οὔτ᾽ ᾿Οδυσεὺς ἔ ὅτι οἶκον ἐλεύσεται, οὔτε σὺ πομπῆς 

τεύξῃ; ἐπεὶ οὔτοι σημάντορές εἰσιν ἐν οἴκῳ, 

οἷος Ὀδυσσεὺς ἔσκε μετ᾽ ἀνδρώσιν, εἴποτ᾽ ἔην γε, 315 

205. ὅσσα οἷ] ὅσσά οἱ, 564 τ ργεῆχιιτη, πϑϑοῖο δὴ δῦ θδάθιῃ τη. Ἦ, 
ῬΟΆΒ. τόσσα ὙὟΥ. 
204. ξιστίη. 
ταΐατα παῦθοῖ Υ, 
314. οὔτοι] οὔτι Η. 

10. ἐνὶ βοίκῳ. 
οὐ τοῖοι ὟΝ. 

γένος.  α]ρ. 305. Ἦ μὲν τῇ 4] Τού- 
τῷ τῷ τρόπῳ. Ψυϊρ. 206. Τοῦ δ᾽ 
αὐτοῦ λυκάβαντος] Λυκάβας ὁ ἐνιαυτὸς 
ἠτυμολογήθη μὲν παρά τινων ἐκ μετα- 
φορᾶς τῶν λύκων" οὗτοι γὰρ διερχόμενοι 
ποταμὸν ἀλλήλων τὰς οὐρὰς δάκνουσιν" 
ὥσπερ καὶ ἐπὶ τοῦ χρόνου" ἡμέρα γὰρ 
ἔχεται τῆς ἡμέρας, καὶ ἑβδομὰς τῆς 
ἑβδομιάδος, καὶ μὴν τοῦ μηνός. ἢ παρὰ 
τὸ λύγος τὸ σκότος, καὶ τὸ αὔω τὸ λάμ- 

10. ἔοι. ξάνακτος. 

305. τοι] τῇ, Εἴ ἸΠΐεγρΡΓ. οὕτως Η. 
408. προσέξειπε. 

20}. ἐπακούσῃ] ἐπακούσαι Ὑ. 
406. ΘὈΘ 1560 ΠΟ’ 

3200. βέπος. 4148.. βοῖκον 

10. εἰσιν ἐν] εἴσ᾽ ἐνὶ Η. ὙΥ. εἶσ᾽ εν 
᾿ 

᾿ 

πω" διὰ γὰρ τῶν νυχθημέρων συμπλη" 
ροῦται ὃ ἐνιαυτός. ἄλλοι δὲ ἀπὸ τοῦ λύθη 
καὶ τοῦ αὔω τὸ ξηραίνω, ἐπείπερ ὁ ἡλιά: 
κὸς δρόμιος τὸ τοῦ χρόνου συμπερᾷ δ} , 
στημα. ἢ παρὰ τὸ λυγαίως βαίνειν ἤ ἤτο 
κεκρυμμένως καὶ λεληθότως. Β. | 
5680]. ξ΄. τότ. 414. Τεύξῃ ἐωβε 
σα: ἴαχις Γ: τεύξεαι : οἵ ΡΓῸ ᾿ 

οϑύ οὐ τοῖυι, ητ16 5806 νεγὰ δϑὲ ἰθ6. , 
[10, ΠΙΡΥΑΓ5. ΟΥΘΙη. ἤδη, ἐπεὶ οὖ 

4. δῖσ δᾶ. δηΐ. γϑοθῃίξ. 6 (θχίι γθροϑαεγαπΐ Ἦ μέντοι 46 ἜΧροβι οπὸ βομο ἵᾶσί: | 
ΒΘΟΌΓΙ. Επῖαπα ἴῃ ΗΔ]. ὁδὶ τῇ σαι ἱπίογρί. οὕτως. ΒΟΈΤΤΜ. 
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“είνους αἰδοίους ἀποπεμπέμεν ἠδὲ δέχεσθαι. 

ἰλλά μιν, ἀμφίπολοι, ὦ ἀπονίψατε, κάτθετε δ᾽ εὐνὴν, 

δέμνια, καὶ χλαίνως, καὶ ῥήγεα, σιγωλόεντα, 

ὡς κ᾿ εὖ θωλπιόων χρυσόθρονον ἡ Ἴω ἵκηται. 

Ἰῶθεν δὲ μάλ᾽ ἦρι λοέσσωι τε χρισαίΐ τε, 

ὡς κ᾽ ἔνδον παρὼ Τηλεμώχῳ δείπνοιο μέδηται 

ἥμενος ἐν μεγάρω" τῷ δ᾽ ἄλγιον, ὅς κεν ἐκείνων 

τοῦτον ἀνιάφι θυμοφθόρος, οὐδὲ τι ἔργον 

ἐνθάδ᾽ ἔτι πρήξει, μώλω περ κεχολωμένος αἰνῶς. 

πῶς γὰρ “μα σὺ, ξεῖνε, δαήσεαι, εἴ, τι γυναικῶν 

ὀλλάων περίειμι γόον καὶ ἐπίφρονα μῆτιν, 

εἴ κεν ὠὐϊστωλέος, κωκὼ εἱμιένος, ἐ εν μεγάροισι 

δαινύν ὃ ἄνθρωποι δὲ μινυνθάδιοι τελέθουσιν. 

ὸς μὲν ἀπηνής τ᾽ αὐτὸς ἔη, καὶ ἀπηνέα εἰδή, 

τῷδε καταρῶνται πάντες βροτοὶ ἄλγε ὀπίσσω 

ζωῷ' ἀτὰρ τεθνεώτί γ ἐφεψιόωνται ἅ ἅπαντες" 
ὃς. δ᾽ ἃ ἂν ἀμύμων αὐτὸς ἔη, καὶ ἀμύμονα εἰδῇ, 

τοῦ μέν τε κλέος εὐρὺ διὰ ξεῖνοι. φορέουσι 

πώντως ἐπ᾽ ἀνθρώπους" πολλοί τέ μιν ἐσθλὸν ἔειπον. 

Τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη. πολύμητις Ὀδυσσεύς" 

ὦ γύναι αἰδοίη Λαερτιάδεω Ὀδυσῆος, 
ἥτοι ἐμοὶ χλαίνωι καὶ ῥήγεω σιγωλόεντω 

ἤχβεθ᾽, ὅτε πρῶτον Κρήτης ὄρεω νιφόεντα 

320 

325 

339 

335 

420. ἠῶθεν] ἠῶθι Η. ἼΔδ, βέργον. 327. εἴ κεν] αἴκεν εἴ εἴ βιιροῦ 
αἴ Ἡ. 10. Ρειμένος. 420. τ᾽ οἸχπ| Η, ὙΥ, 10. οἵ 332. βειδῇ. 
324. ἔξειπον. 436. Λαξερτιάδεω. 

Ἰρηογαπτθι5. ΡΟΗ 5. εχ Ηδη]. 323. 
Τοῦτον ἀνιάζῃ θυμοφθόρος] Λείπει, ὅστις 

δὲ θυμοφθόρος, τοῦτον ἀνιάζῃ κάκιον 
αὐτῷ" θυμοφθόρος δὲ σημαίνει ἐφθαρ- 
Μένος τὴν ψυχὴν, φρενοπλήξ. οὐδὲν ἔργον 
ἀνίας ἀνύσει κωτὰ τοῦ ξένου, ἐγὼ γὰρ 
αὐτοῦ προίΐσταμαι. Β. 426. Τρ. ἐχέ- 
φρονα. δι]. 427. ᾿Αὐσταλέος] Αὐχ- 
Ῥηρὸς, ἠμελημένος. Β. Αὐχμῶν. ψυὶρ. 
428. Δαινύῃ] Εὐωχεῖσθαι μέλλεις. 
σιν. “Ανθρώποι δὲ μινυνθάδιοι, τελέ- 
θουσι} Τοῦτο πρὸς τὴν εὐφημίαν εἴρηκεν, 

καὶ ἀναφέρεται ἐπὶ τὸ κλέος. ὀλιγοχρό- 

νιοὶ δὲ ὑ ὑπάρχοντες οἱ ἄνθρωποι ὀφείλουσιν 
εὖ πράττειν ἐν τῷ βίῳ, καὶ φήμην ἀγα- 
θὴν περὶ ἑαυτῶν ἀπολείπειν. Κ α]ς. 

3431. ᾿Ἔφεψιόωνται)] Ἐπεγγελῶσι, ἐπι- 
μωκῶνται. Β. «Ἐψιόωνται (5. 6α. 

Δῃϊ.}} Καθάπτονται, καὶ λοιδοροῦνται" 
ἢ ἐπιχαίρουσι καὶ ἐφήδονται. νυὶς. 
338. Ἤχθεθ ᾿Αντὶ τοῦ ἠλλονῥώθη. 
ἀρχὴν “γὰρ ἔλαβον τοῦ δυστυχεῖν ἐξελ- 
θὼν τῆς πατρίδος. ἐμισήθη φησὶν ἀφ' 
οὗ κατέλιπον τὴν πατρίδα. ἐμίσησα τὰς 
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γοσφισώμην ἐπὶ γηὸς ἰὼν δολιχηρέτμοιο. 

κείω δ, ὡς τὸ πάρος σερ ἀὔπνους νύκτας ἰωυον" 2340 

πολλὰς γὰρ δὴ νύκτας ἀεικελίῳ. ἐνὶ κοίτη 

ἄεσα, καί τ᾽ ἀνέμεινω ἐὔθρονον ἡ Ἴω . δῖαν. 

οὐδὲ τί μοι ποδάνιπτρω ποδῶν ἐ ἐπίηρ᾽ ἀνῶ, θυμὸν 

γίγνεται" οὐδὲ γυνὴ ποδὸς ὥψψετωι ἡ ἡμετέροιο 

τάων, αἵ, τοι δώμα, κώτα δρήστειρωι ἔ εῶωσιν, 345 

εἰ μῆ τις γρῆυς, ἐστὶ πωλωιῆ, κέὸν εἰδύϊω, 

ὅτις τέτληκεν τόσσω φρεσὶν, ὅσσω τ᾽ ἐγώ περ 

τήνδε δ᾽ ἂν οὐ φθονέοιμι ποδῶν ὥψασθαι ἐ ἐμεῖο. 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε περίφρων Πηνελόπεια" 

ξεῖνε φίλ᾽, οὐ γάρ πώ τις ἀνὴρ πεπνυμένος ὧδε 350 
ξείνων τηλεδαπῶν φιλίων ἐμὸν ἵκετο δώμωα, 

ὡς σὺ μάλ᾽ εὐφραδέως πεπγυμένα πώντ᾽ ἀγορεύεις. 
ἐστι δέ μοι γρηῦς, πυκινὼ φρεσὶ μήδε ἔχουσω, 

ἢ κεῖνον δύστηνον εὑ τρέφεν, ἠδ᾽ ἀτίτωλλε, 

δεξαμένη χείρεσσ᾽, ὅτε μὲν πρῶτον τέκε μήτηρ, 454. 

ἥ σε πόδας νίψει ἣν ὀλιγηπελέουσά δερ ἔμπης. 

ἀλλ᾽ ἄγε νὺν ἀνστώσω, περίφρων Εὐρύκλεια, 

441. ἀβεικελίῳ. 242. δῖαν. 343. ἐπίηρ ἀνὰ Ἡ. 86 ἐπιήρανα 
ΗΘ βυοθῖιβ ἴῃ ν. ῸΡῚ τϑοῖθ νἱτἹ ἀοοί! ἢ ἀδ᾽θνοῦο, πθαὰθ δρῃοβοὶς Μϑ. 
ἐπίηρ᾽ ἀνὰ ἈΡο]]οΠΐϊ5 ν. ἐπρα. ΡΟΆΒ. ἐπιήρανα θυμῷ ΥὙΥ. 846, ΔῈ 
448. ΟὈΘΙΙ560 ποίαϊοβ παρε ,, 246. κεδνὰ Ειδυῖα. 247. τέτληκεν} ὦ 
τέτληκε, 564 δὴ δΔαάϊτιη: Ἰηΐρτ ᾿ΠΠθὰ5 ἃ τη. βεσιηάα Η. ΡΟΙΒ. δὴ τέτληκε 
τόσα ὟὟ. 448. τήνδε] τὴῆδὲ Η. 10. ἐμεῖο] ἐμοῖο Ἡ. 349. προσ- 
ἔξειπε. 251. φιλίων] φίλον . 354. ἐδ τρέφεν] ἔτρεφεν 

χλαίνας, λοιπὸν ἐν ῥάκεσιν ἐθίσας. καὶ γρηῦς ἐστίν) ᾿Αθετοῦνται οἱ τρεῖς. πρῶπ΄᾿ 

νῦν οὐ βούλομαι ἐν τοιούτῳ καθεύδειν, τὸν μὲν ὅτι, αἱρεῖται (ἰς Βαΐῃ. 6. 
ἀλλὰ καθεύδω ἐν ῥάκει καὶ ἀγρυπνῶ ὡς Μ5.; δηΐθα ἀρνεῖται) τὴν δυναμένην | 
πρότερον. Β. Τὸ ἄχος ἐμβάλλει. Μ5. ἐπιγνῶναι. εἶτα δὴ καὶ γελοιόντα " ἥτις. 

᾿Βαύηθ8. 343. Ἐπιήρανα] Προσηνῆ, δὴ τέτληκε. τίς γὰρ φθονεῖ τῶν σπου-ὶ 
ἀπὸ τοῦ ἐρᾷν. Β. 5344. Οὐδὲ γυνὴ δαίων; ΨῸΪρ. 351. Φιλίων] Ὡς ἡδίων, 
ποδὸς ἅψεται] Διὰ τὸ ὑβριστικὸν τῶν συγκριτικὸν, ἀντὶ τοῦ φιλαίτερος. ΒΒ, 
γυναικῶν. Ψα]ρ. 446. Εἰ μή τις 456. ᾿Ολιγηπελέουσα͵ ᾿Ολέγον ἔτι τοῦ 

τ Βὶο 64, δηΐ. [πὶ τοοθηί., σουΐο ἴῃ ΒΟ, ΓΟνΟΪ., γελίοντα σπὸττο, ΒΔΓ ΠΘ51115 6Π}., γέλοιον ἢ 
σὸ, ἥτις ὃ. α. Ἰάδη 16. Βαβρι σαί ἴῃ ἤπθ ἸΘρΌΠΑ ΠῚ 6556 σῶν μὴ σπουδαίων. Ουοά γο-ς 
ΓᾺΠῚ τη} ὶ νἹἀοίαν ᾿πάϊοϊατη : πὸ Προ 510 615. ᾿ϑίογ ΟΥ̓ ΟΟΥτ πη, ΤἹ ΔΙ Ο] 1 Π} 6586ΌῦΟ 
αποά {] γ8δὸ5. ἴδ ῬΥΟ δ ἔρΙ Δ Π1 5101] οχροδοὰΐ δα ἀοιηδηδαηᾶιπ) οἱ ΠΟΡΌΓΠΙΠΊ 
γα 6 ᾿νἀοηάμηι, ΒΌΤΊΤΜ. 
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7 “ 57) ς , 5 7 ᾿ δι ῪἮ 

ἵψυν σοιο ὠνώκτος ομήλικω' καὶ που Οουσσευς 
΄ »7»7 ΓΙ, Ν Ρ᾽ "»"- δέ "»“ 5 

δὴ τοιόσδ ἐστὶ πόδως, τοῖος δέ τε χειρως 
μὴ ᾽ 4 

ἦα γὰρ ἐν κακότητι βροτοὶ καταγηράσκουσιν. 4,46ο 

Ως ἄρ᾽ ἔφη" γρηὺς δὲ κατέσχετο χερσὶ πρόσωπα, 

ἡώκρυω δ᾽ ἔκβαλε θερμα, ἔπος δ᾽ ὀλοφυδνὸν ἔ ἔειπεν" 
ἊΣ μοι ἐγὼ σέο, τέκνον, ἀμήχανος" ἡ σὲ περὶ Ζεὺς 

ἐνθρώπων ἤχθηρε, θεουδέω θυμὸν ἔ ἔχοντα. 

ὐ “γάρ πῶ τις τόσσω βροτῶν Διὶ τερπικερωύνω 36ς 
τίονα μηρΐ ἔκη᾽, οὐδ᾽ ἑξαίτους ἑκατόμβας, 
σσῶ σὺ τῷ ἐδίδως, ἀρώμενος ἕως ἵκοιο 
γηράς τε λιπαρὸν, θρέψγαιό τε φαίδιμον υἱόν" 
ὃν δέ τοι ὧδέ σε πάμπαν ἀφείλετο, νόστιμον ἡμαρ. 

ὑὕτω που κοἰκείνω ἐφεψιόωντο γυναῖκες 470 

ζείνων τηλεδαπῶν, ὅ ὅτε τευ Ἀλυτῶ δώμαθ Ἱ ἰκοιτο, 

ὡς σέθεν αἱ κύνες αἴδὲ καθεψιιόωντωι ἅ ὡπασωι" 
τάων γὺν λώβην τε καὶ αἴσχεω πόλλ᾽ ἀλεείνων 
ὐκ εώως γίζειν' ἐμε δ᾽ οὐκ ἀέκουσαν ἀνώγει 
κούρη ἸΙκαρίοιο, περίφρων Πηνελόπεια. 378 

τῷ σε πόδας γίψω, ὅ δὼ τ αὐτῆς Πηνελοπείης 

καὶ σέθεν εἵνεκ᾽" ἐπεί μοι ὀρώρετωι ἔνδοβ, θυμὸς 

458. βάνακτος. 462. βέπος. ἔξειπεν. 467. τῷ ἐδίδως7 τῶδ᾽ ΟΧ 
ΒΘ η(. οἵ ἐδίδου ΡΥ πιο, 564 σ᾽ Δα τιτ ὁχ θιηθηά. Η. 269. δέ τοι ὧδέ] 
δέ τοι οἴω Ἡ.. δέ τοι οἴῳ ὙὟΥ. 471. ὅτε τευ] ὅτ᾽ ἐς τὰ Ν. 472. καθ- 
εἡψιόωνται] καθεψιόωντο, 5664] ἰῃΓΟΥΡΥ. λοιδοροῦνται Η. 474. ἀνώγει] ἄνωγε Η. 
ἄνωγεν ὟΥ. 10. ἀβέκουσαν. 

, Ε ͵ Ν ΄, ὰ ͵ Ν , " ΕΣ κ 
πέλειν ἔχουσα. τούτου δὲ προκατάρχεται ὃν, δηλονότι τὸν Δία, οὐκ ἐστι τινὰ μη- 
ὄνομα τὸ ὀλιγηπελία. Β. 258. Σοῖν χανὴν εὑρεῖν. ἐξ οὗ δεινὸς καὶ χαλεπός 
(8. εἀ. ἃηΐ. ποὴ σεῖ)}} Τοῦ σοῦ. ἐστιῖ. Μ5. Βαγη68. 470. Ἐφεψιό- 
νυ ]ρ. 46ο. Ἔν κακότητι] Ἔν κα- ὠντὸ γυναῖκες) Προσπαΐζουσιν ἃ. ἴσως, 

κώσει καὶ ἐν ταλαιπωρίᾳ, ἀντὶ τοῦ ἐν φησὶ, καὶ αὐτὸς οὕτως ὑβρίζεται πλα- 
κακοῖς. ἢ. 461. Κατέσχεθε} Κατ. νώμενος, ὥσπερ σὺ νῦν ὑβρίζη παρὰ τῶν 

ἔσχε. υ]ρ. 4363. ᾿Αμήχανος]ὴ Πρὸς δουλίδων. Β. ᾿Εφεψιόωντο] Καθήπτον- 

. 5 51]. οα. δηΐ. ; Ὠδιὴ τϑοθηΐϊς. 6 ἴοχίι οάϊίο κασέσχετο. Π1ἃ βου ρίυγα ὨΟμ μὴ 
αἰϊοὰ κοῖϊαπι ἃ δ οηοΐαϊα οδί. ΒΌΤΤΜ. 

ἐ Ῥυῖο πος Βοιιοϊϊ τη δα 1]. σ΄. 273. ρουπογο. ΝΙβὶ οἵ εἷος ἔουίο ἀμήχανος δᾷ Ζεὺς 
Τοίογαϊιν. ΨΙά. Ἰηἴγα δ ν. κύο. ΒΑΈΝΕΝ, (οΥδ αἰτιπβαιο Ἰοοὶ, οἵ μυ͵5 δὲ ἢ]. -. 
273. ΘΔ 6) οϑί γδί]0, δ σὩ ΠΑ ΙΟ ἀπ}6 Δ ν οἱ ἀμήχανος, Ὡἰδὶ σα πὶ ΒΟΠΟ] αβεϊβ ΓΟ ΌΪ- 
αὐτο δὰ δονθὴι γούργαβ, ἄἀϊνοσβα. ΒΕΓΤῚΤΜ 

ἡ Ἀρβριοῖς βου ρίαταπι ἐφεψ όωνται ηᾶπὶ Ἐπί! τπ5 αυοαιο, σα, ἀξ τη ϑῖτο γδριρ- 
δὴ ΟΠ}, τῃθιηοναῖ, ΒΌΤΥΜ. 



184 ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Τ. 478. 4οο. 118. ΧΙΧ. 

κήδεσιν" ἀλλ᾽ ἄγε νῦν ξυνίει ἔπος, δ, ττι κεν εἴπω" 
πολλοὶ δὴ ξεῖνοι τωλαπείριοι ἐνθάδ᾽ ἵκοντο, 

ὠλλ᾽ οὔπω τινά φημι ἐοικότω ὧδε ἰδέσθαι, 480 
ὡς σὺ, δέμας, φωνήν τε, πόδας τ᾽, Οδυσῆϊ ἔοικας. 

Τὴν. δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις ᾿Οδυσσεύς" 

ῶ γρήυ, οὕτω φασὶν ὅσοι ἴδον ὀφθωλμοῖσιν 

ἡμέας ἀμφοτέρους, μάλα εἰκέλω ἀλλήλοιϊν 

ἔμμεναι" ὡς σύ σερ αὐτὴ ἐπιφρονέουσ᾽ ἀγορεύεις. 385 

Ἃς ἄρ᾽ ἔφη: γρηὺς δὲ λέββηθ᾽ ἐλε παμφανόωντω, 

τῷ πόδας ἐξαπένιξεν, ὕδωρ δ᾽ ε ἐνεχεύατο πουλὺ 

ψυχρόν ἔπειτω δὲ θερμὸν ἐπήφυσεν" αὐτὰρ ̓ Οδυσσεὺς 

ἵζεν ε ἐπ᾽ ἐσχαρόφιν, στοτὶ δὲ σκότον ἐτρώπετ᾽ αἴψνω, 
αὐτίκω γὰρ κατὰ θυμὸν ὁ ὀΐσσωτο, μή ε λαβοῦσα 290 

οὐλὴν ἔπ ἄσσαιτο, καὶ ἀμφαδὰ ὁ ΕΣ γένοιτο. 

γῖζε δ᾽ ἄρ᾽ ὦσσον ἰοῦσω ἄνωχβ᾽ ὁ εόν᾽ αὐτίκα δ᾽ ἔγνω 

οὐλήν" τὴν ποτέ μι» σὺς ἥλωσε λευκῷ ὀδόντι 

Παρνησόνδ᾽ ἐλθόντα, μετ᾽ Αὐτόλυκόν ΤΕ, καὶ υἵως, 

μητρὸς εῆς πατέρ ἐσθλὸν, ὃς ἀνθρώπους ε ἐκέκωστο 3095. 

κλεπτοσύνη θ, ὅ Ἡ ΤᾺ τε᾿ θεὸς δέ οἱ αὐτὸς ἔδωκεν 

Ἑρμείας" τῷ γὰρ κεχαρισμένα μηρία καΐιεν 

ἄρνων ἠδ᾽ ἐρίφων" ὁ δέ οἱ πρόφρων ἅμ᾽ ὀπήδει. 

Αὐτόλυκος δ᾽ ̓Ιθώκης ἐλθὼν ἐ ἐς πίονω δὴ ἡμον 

ποΐδω νέον γεγωώτω κιχήσατο θυγωτέρος ἧς" 490. 

478. βέπος. ξείπω. 280. βεβοικότα. ξιδέσθαι. 481, βέξοικας. 483. Είδον. 
484. εἰκέλω οὖ ἵ Βιρ6Γ εἰ Η. 160. ξεικέλω. 487. ἐνεχεύατο] ἐξεχεύατο Ἡ. 
10. πουλὺ] πολλὸν ΗΟ Υ. 0 ρι, ἔὰ, 201. ἀμφράσσαιτο)] ἀναφράσ- 
σαιτοῦ. 10. βέργα. 202. βάνωαχθ᾽ ἕβόν. 204. Παρνησόνδ᾽  Παρ- 
νησσὸν (δ νἱἀδίι ΘΓΆΒ11Π2), 564 Οὐ σ' 5ΏΡ]1οἱ 411. 432. 466. Η. ΡΟΙΒ. 
205- ἑξῆς. 4206. ὅρκῳ τε] ὡς κέν τε Ὗ. γῖῸ ν. ]. 10. ῥοι. 8.97. μη-᾿ 

᾿ ρία] μυρία ἃ Ρζ. τη. Η. 408. ξαρνῶν. βοι. 209. Ἰθάκης ἐλθὼν] ἐλθὼν 
Ἰθάκης ὟΥ. 40ο. Βῆς. ; 

--- ---Ξ- 

----ἔ - 

Ι 

το, ἐλοιδοροῦντο. ]ρ. 378. Κήδεσιν] θεραπευθέν. Β. Ἤλασε] Τύψας ἐποί-. 
᾿Αντὶ τοῦ, διὰ τὰ σὰ κήδεα. Β. 5486. σε. Β. 304. Παρνησσόνδε} Εἰς τὸν 
Λέβητα]! Νῦν τὴν λεκάνην. Ψυϊρ. Παρνασσόν. Παρνασσὸς δὲ ὕρος Δεὰλ- 
403. Οὐλήν] ᾿Αττικοὺ τὸ θεραπευθὲν φῶν. ψυὶρ. 396. Κλεπτοσύνῃ θ᾽ ὅρκῳ, 
τραῦμα ὠτειλήν φασι" παρὰ δὲ μήρῳ τε) Οὐκ ἐπιορκῶν ἀλλὰ σοφιζόμιενος τοὺς 
ὠτειλὴ μὲν τὸ ἀθεράπευτον, οὐλὴ δὲ τὸ ὅὕρκους, αὐτὸς μὲν εὔορικος διέμιεινεγ τοὺς 
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ὅν ῥώ οἱ Εὐρύκλειον φίλοις ἐπὶ γούνασι θηκε 

γωυομένω ϑόρποιο' ἔπος ̓᾿ ἐφατ᾽ , ἔκ τ᾽ ὀνόμωζεν' 

Αὐτόλυκ᾽, αὐτὸς γὺν ὄνομ᾽ εὕρεο, ὅ, ττι κε θείης 

παιδὸς παιδὲ ἱ φίλῳ" πολυάρητος δέ τοί ἐστι. 

Τὴν δ᾽ αὖτ᾽ Αὐτόλυκος ἀπαμείβετο, φώνησέν τε" 4ος 

αμβρὸς ἐ ἐμὸς, θυγάτηρ τε, τίθεσθ᾽ δ ὀνομ᾽, ὅ, ττι κεν εἴπω" 

γολλοῖσιν γὰρ ἔγωγε ὀδυσσάμενος τόδ᾽ ἱκάνω, 

ΒΜ έσιν ἠδὲ γυναιξὶν, ὠνὼ χθόνα πουλυβότειραν᾽ 

Ἂ ᾧ δ᾽ Ὀδυσεὺς ὅ ὄνομ᾽ ἔστω ἐπώνυμον" αὐτὰρ ἔγωγε, 

Νυότ᾽ ἂν ἡβήσως μητρώϊον ἐς μέγα μια 41ο 

λύθη Παρνησόνδ᾽ » ὅθι πού μοι κτήματ᾽ ἔωσι, 

ὧν οἱ ἐγὼ δώσω, καί μίν χιιίροντ᾽ ἀποπέμψω. 

Τῶν ἕνεκ᾽ ἤλθ᾽ ᾿Οδυσεὺς, ἵνα οἱ πόροι ἀγλαὰ δώρω. 

ὃν μὲν ἄρ Αὐτόλυκός τε καὶ υἱέες Αὐτολύκοιο 
ερσίν τ᾽ ἡσπάζοντο, ἔ ἔπεσσί τε μειλιχίοισι" 4τς 

ἡτήρ δ᾽ ̓Αμφιθέη μητρὸς, περιφυσ᾽ Ὀδυσῆϊ, 

ύσσ᾽ ὥρω μιν κεφαλήν τε καὶ ἄμφω φάεω κωλά. 

ιὐτόλυκος δ᾽ υἱοῖσιν ἐκέκλετο κυδαλίμοισι 

ξιπνον ἐφοπλίσσαι" τοὶ δ᾽ ὁ ὀτρύνοντος ἄκουσαν" 

ὑτίκω δ᾽ εἰσώγωγον βοῦν ἃ ἄρσενα πενταέτηρον 420 
ὸν δέρον, ἀμφί θ᾽ ἔπον, καί μιν διέχευαν ἅ ὠπαντοὺ; 

ἰστυλλόν τ᾿ ἄρ ἐπισταμένως, πεῖράν τ᾽ ὀβελοῖσιν, 
πτησῶν τε περιφραδέως, δάσσαντό τε μοίρας. 

ς τότε μὲν πρόπων ἡμώρ ἐς ἠέλιον καταθῦντα 

αίνυντ᾽" οὐδὲ τι θυμὸς ἐδεύετο δαιτὸς εἴσης. 43 

μος δ᾽ ἡέλιος κατέδυ, καὶ ἐπὶ κνέφας ἦλθε, 

ἢ τότε κοιμήσαντο, καὶ ὕπνου δῶρον ἕλοντο. 

Ἦμος δ᾽ ἡ ἠριγένειω φάνη ῥοδοθώκτυλος ἡ ἥως, 

ψι 

401. βοι. 402. βέπος. 403. ὅ, ττι κε θείης] ὅττι κε θεῖο ἰθχί. γρ: 
ττι θείης Ἡ. 4006. βείπω. 40γ. τόδ᾽ τόθ᾽ Η. 4οϑ. ἀνὰ χθόνα 
ουλυβότειραν] ἀναχθόμενα βοτιάνειρα. (510) γρ. ἀνὰ χθόνα πολυβότειραν Ἡ. 
"5. 414. βοι. 415. βέπεσσι. 420. πενταξέτηρον. 451. διέχευαν] 
ἔχευον Ψ΄. 423. δάσσαντό τε μοίρας ἐρύσαντό τε μοίρας γρ. πάντα Ἠ͵ 

ύσαντό τε πάντα Υ΄. 425. ἐξίσης. 

ἑ ἐγκαλοῦντας διὰ τῆς ἐπινοίας ἔπειθεν. γών" ἣ βλάψας. δ υὶρ. 409. ᾿Ἐπώ- 
Ὁ, 401. Γρ. ᾿Αντίκλεια. Η 41]. 407. μᾳ τ Φερώνυμον. ι]ο. ΨΊα. δὰ ἡ 
ϑδυσσάμενος) Μισηθείς" ἢ ὀργὴν ἀγα- 54. 4το. Ἡβήσας] Ἔν ἀκμῇ ἡλικίας 

ΟΙ,. 11. ΒὈ 
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βάν ῥ᾽ ῥ᾽ ἱμεν ἐς θήρην ἡ ἡμὲν κύνες, ἠδὲ καὶ αὐτοὶ Ἕ 

υἱέες Αὐτολύκου" μετω τόσι δὲ δος ᾿Οδυσσεὺς 

ἤϊεν᾽ αἰπὺ δ᾽ ὁ ὅρος προσεβαν καταειμένον ὕλη 

Παρνήσου" τάχα δ᾽ ἵκανον πτύχως ἠνεμοέσσας. 

ἠέλιος μὲν ἔπειτώ γέον προσέβαλλεν ἀρούρας, 

εξ ἀκωλαῤῥείταο, βαθυῤῥόου, ᾿ Ὠκεανοῖο. 
οἱ δ᾽ ε ες βήσσαν Ἱ κῶνον ἐπαριτήρες" πρὸ δ᾽ ἄρ αὐτῶν 

ἰχνη ἐρευνῶντες κύνες ἤϊσαν' αὐτῶρ ὄπισθεν ᾿ 

υἱέες Αὐτολύκου" μετὼ τοῖσι δὲ δῖος ᾿Οδυσσεὺς | 

ἥϊεν ἄγχι κυνῶν, κρωδάων δολιχόσκιον ἔ ἔγχος. Ἶ 

ἔνθα δ᾽ ἄ αρ᾿ ἐν ̓λόχμη πυκινῇ κατέκειτο μέγας σὺς" ᾿ 

τὴν μὲν ἄρ᾽ οὔτ᾽ ἀνέμων διάει μένος ὑγρὸν ἀέντων, 

οὔτε μιν ἠέλιος φαέθων ἀκτισιν ἔβαλλεν, | 

οὔτ᾽ ὄμβρος περώασκε διαμπερές' ὡς ἄρω πυκνὴ ᾿ 

ἤεν' ὠτὰρ φύλλων ἐνέην χύσις ἤλιθα πολλή. ἱ 

τὸν δ᾽ ἀνδρῶν τε κυνῶν τε περὶ κτύπος ἦλθε ποδοιῖν, ᾿ 

430. δῖβος. 
ἴχνια Η. ἴχνι᾽ ὟΥ. 437. δῖβος. 

γενόμενος. ὀδυσσάμινος ἡ. Ἄα]σ. 432. 
Παρνησοῦ τάχα δὲ ἵκανον πτύχας ἦνε- 
μοέσσας] Φιλωνὶς ἡ Δηϊόνος θυγάτηρ οἰ- 
κοῦσα τὸν Παρνασσὸν ἐν αὐτῷ παρ- 
ελέχθη καὶ ᾿Απόλλωνι 7. εἶχε γὰρ τὸ 
κάλλος ἐράσμιον ἐπὶ τοσοῦτον, ὥστε καὶ 
τοὺς θεοὺς ζηλοτυποῦντας κατὰ τὸ αὐτὸ 

θελῆσαι μίσγεσθαι. εἶτα ἐκ μὲν τοῦ 
᾿Απόλλωνος γίνεται Φιλάμμων ἀνὴρ σο- 
φιστὴς, ὃς καὶ πρῶτος ἐδόκει χοροὺς συσ- 

τήσασθαι παρθένων, ἐκ δὲ τοῦ Ἑρμοῦ 
Αὐτόλυκος, ὃς Παρνασσὸν 
πλεῖστα κλέπτων ἐθησαύριζεν. εἶχε γὰρ 

Ψ»": Μ6 Ν 

οἰκῶν τὸν 

᾽ὔ Ν ΄ Ν - ἈΝ ταύτην τὴν τέχνην παρὰ τοῦ πατρὸς, 
“ Ν 5 ͵ “ ,ὔ 
ὥστε τοὺς ἀνθρώπους ὅτε κλέπτοι τι λαν- 

7 εἰ Ἀ “ -“ ζ΄ 5 θάνειν, καὶ τὰ θρέμμιατα τῆς λείας ἀλ- 

χΧ Ῥοβυὶ ΒΟΟ 5ο0ῃο τη, αὖ 41115 οὕϊδπι 51πη} ἡπαϊοϊα τη οϑϑοῖ ἄθ Οἱ Πτὴᾶ Πᾶς νοῦεὶ 
ααϑδηι 6Θα4. απΐ. δἀάιηΐ, γοσθηῖί. οπϊταηῖ. ΒΌΟΥΤΤΎΜ. 

Υ Μργοιγι τη ἸΏΒΘΓΘΙΔΌΠα 6556 ΟἸΊΠη68 γ᾽ δγαηΐ. 
καὶ Ἰῖα, παρελέχθη καὶ “Ἑρμῇ καὶ ᾿Απόλλωνι. 
γε] παρελέξατο, εἴ ἴῃ ΒΟΓΠΊΘΏΘ αυϊάρφτη ΡΓΟΒΆΓΡΙΟ ΠΟΥ. 
Ροβιιῖν ΒΆγη. ΡΓῸ κ. σὸ αὐτῷ αυοὰ εβῖ ἴῃ εἀά, δηΐ. εἴ πᾶς, τροθηίί. ἐδοουδηΐ κα, σὸς 

ΒΌΤΤΜ. αὐτῇ. 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Τ. 429---444. 

431. προσέβαν] δ᾽ ἐπέβαν ΄. 
444. τὸν δ᾽ τῶν δ᾽} ΗῸ. 

1,18, 

10. καταξειμένον. 

λοιοῦν εἰς ὁ θέλοι μορφῆς, ὥστε πλείστης. 
αὐτὸν δεσπότην γενέσθαι λείας. ἡ δὲ 
ἱστορία παρὰ Φερεκήδῃ (ϑίυγζΖ. πιιπη. 

18.). Ψυ]α. ἴῃ ἤηο ᾿ἰθη. Πεύχας] 
Τὰς δι ψυ!ρ. 434. ᾽Ακα- 
λαῤῥείταο λέγει τοῦ ἀκαλῶς καὶ ἡσυχῶς 

ῥέοντος. ΒΘ. 435. Βῆσσαν) Τὴν ζω. 
βασιν τοῦ ὄρους. νυ!ρ. 439. Λόχμῃ] 
Ὑλώδει χωρίῳ, πρὸς κοίτης ἐπιτηδείῳ, 

ἀπὸ τοῦ λέξασθαι. Β. Συνδένδρῳ τόπῳ. 
νυὶρ. 440. Διάη] Διέπνει. Ψι]ρ.. 

443. ἪἬλιθα] Γίνεται ἐκ τοῦ ἀλίζω, τὸ 
συναθροίζω. ἀθροίσεως ἐπίῤῥημα, σημαί- 
νει τὸ ἀθρόως. τάττεται δὲ καὶ ἀντὶ τοῦ 

ματαίως. οἷον, ἐπέχραον ἤλιθα χερσῖν 
(ΔΡοΟ Ομ. 2, 283.), ἀντὶ τοῦ ΜᾺ 

---ο-τν 

ϑοα ἀυρ]οαμᾶα οἴδιη εἰτθοα 
Ψογρατη δυΐοιη παρελέχθη ῬΓῸ παρέλεκπο, 

Μοχ κατὰ τὸ αὐτὸ α ΜΞ. [Γ6- 

" [ 
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ς ἐπάγοντες ἐπῆσαν" ὁ δ᾽ ἀντίος ἐκ ξυλόχοιο, 

ρίξως εὖ εὖ λοφιὴν, πῦρ δ᾽ ὀφθαλμοῖσι δεδορκὼς, 

τή ᾿ αὐτῶν σχεδόθεν' ὁ δ᾽ ἄ ὥρῶ πρώτιστος Ὀδυσσεὺς 

γσυτ᾽, ἀνασχόμενος δολιχὸν δόρυ χειρὶ παχείῃ, 

τάμεναι μεμαώς" ὁ δέ μιν φθάμενος ἔλωσεν σὺς 

ουνὸς ὕπερ" πολλὸν δὲ διήφυσε σαρκὸς ὀδόντι 

ἐκριφὶς ἀΐξας, οὐδ᾽ ὀστέον. ἵκετο φωτός. 

ν δ᾽ ̓ Οδυσεὺς οὔτησε τυχὼν κατὼ δεξιὸν ὦ ὠμν9ν», 

γτικρὺ δὲ διῆλθε φαεινοῦ δουρὸς. ἀκωκή: 

ἀδό᾽ ἔ ἐπεσ᾽ ἐν κονίησι μωκῶν, ἀπὸ δ᾽ ἔπτατο θυμός. 

"ν μὲν ἄρ᾽ Αὐτολύκου παῖδες φίλοι ὠμφεπένοντο" 

τειλὴν δ᾽ Ὀδυσῆος ἀμύμονος, ἀντιθέοιο, 

"σῶν ἐπισταμένως" ἐπαοιδὴ δ᾽ αἷμα κελαινὸν 

γχεθον" αἶψα δ᾽ ἵκοντο φίλου πρὸς δώματα πατρός. 

ν μὲν ἄρ᾽ Αὐτόλυκός τε, καὶ υἱέες, Αὐτολύκοιο 

, ἰησάμενοι, 76" ἀγλαὰ δώρα πορόντες, 

“ρπωλίμως χαίροντα φίλην χαίροντες ἔπεμπον 

ς ̓ Ιθάκην᾽ τῷ μέν ῥα πατὴρ καὶ πότνιω μήτηρ 

αἴρον νοστήσαντι, καὶ ἐξερέεινον ἐ: ἑκώστα, 

)λὴν, ὅ, ττι πάθοι" ὁ δ᾽ ἄρα σφίσιν εὖ κατέλεξεν, 

ς μιν θη εὐοντ᾽ ἔλασεν σὺς λευκῷ ὀδόντι 

ἰρνισόνδ᾽ ἐλθόντα. σὺν υἱάσιν Αὐτολύκοιο. 

Τὴν γρηὺς χείρεσσι κατωπρήνεσσι λωβοῦσω, 

γῶ ῥ ἐπιμωσσαμένη, πόδα δὲ προέηκε φέρεσθαι᾽ 

δὲ λέβητι πέσε κνήμη" κανώχησε δὲ χωλκὸς, 

Ψ δ᾽ ε ἑτέρωσ᾽ ἐκλίβθη" τὸ δ᾽ ἐπὶ χθονὸς ἐξέχυθ᾽ ὕδωρ. 

445 

459 

455 

46ο 

465 

4790 

445. ἐπάγοντες) ἀπάγοντες οἴ ἐ βιιρεῦ ἀ Η. 455. φίλοι οἰ Η. 
61, φίλην] φίλως Η. 463. βέκαστα. Ἰερα ἅπαντα. 

χίως. ἡ ]ρ. 450. Γουνὸς ὕπερ] Κατὰ 
ν ἀρχὴν τοῦ μηροῦ" λέγει γοῦν πολλὸν 
διήφυσε σαρκὸς ὀδόντι. Διὰ δὲ τοῦ, 

ἰσχαιμον γὰρ εἶναι ὅταν τὸ 

πνεῦμα τοῦ τετρωμένου προσεχὲς ἢ. καὶ 

ὥσπερ προσηρτημένον τῷ παρηγοροῦντι. 

ταύτην, 

κριφὶς, δηλοῖ ὅτι οὐ μέχρι τῶν ὀστέων 
ἐθίκετο. ἐτυμολογοῦσι δὲ τὸ λικριφὶς 

λίαν κεκρυμμένως" οἱ δὲ, περὶ τὰ 
ρία, ὃ ἐστι τὰ πλάγια ξύλα, καὶ τὸ 

αν. Β. 457. ᾿Ἐπαοιδῇ δ᾽ αἷμα] Διο- 
ἧς ἀπαοιδὴν παρέδωκε τὴν παρηγορίαν. 

ὡς καὶ δι’ ἑτέρων, ᾿Αλλὰ σὲ μὲν θεράπων 

ποτιτέρπετο (11. ο΄. 401.). ἼἜσχεθον, 
δὲ ἀντὶ τοῦ ἔπαυσαν. υ]ρ. Ἰστέον 
ὅτι ἀρχαία ἐστὶν ἡ διὰ τῆς ἐπαοιδῆς θε- 
ραπεία, ὥστε καὶ Πίνδαρος (Ῥ γι. 4, 
91.) ἐπὶ τοῦ ᾿Ασκδηπιοῦ, μαλακαῖς 

ΒΌ2 
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τὴν δ᾽ ἅμω χάρμα καὶ ἄλγος ἐλε φρένα" τὼ δὲ οἱ ὅσσε 
δακρυόφιν πλήσθεν' θωλερὴ δέ οἱ ἔσχετο φωνή. 

ἁψαμένη δὲ γενείου Ὀδυσσηα προσέειπεν' 

Ἦ “μάλ᾽ ̓ Οδυσσεύς ε ἐσσι, φίλον τέκος" οὐδέ σ᾽ ἔγωγε 

πρὶν ἔγνων, πρὶν πάντα ἄνωκτ᾽ ἐμὸν ὠμφαφάασθαι. 475 

Ἦ, καὶ Πηνελόπειων ἐσέδρωκεν ὀφθωλμοῖσι, 
πεφραδέειν ἐθέλουσα φίλον πόσιν ἔνδον ἐόντω. 
ἡ δ᾽ οὔτ᾽ ἀθρήσωι ϑύνατ᾽ ἀντίη, οὔτε νοησὧι" 

τῇ γὰρ ̓ Αθηναΐη γόον ἔτρωπεν' αὐτὰρ ᾽Οδυσσεὺς 

χεῖρ᾽ ἐπιμασσάμενος φάρυγος λάβε δεξιτερῆφι, 486. 
τῇ δ᾽ ὃ ἑτέρη εθεν ὦσσον ἐρύσσατο, φώνησέν ΣᾺ Ϊ 

Μαΐω, τίη μ’ ἐθέλεις ὀλέσαι; σὺ δέ μ᾽ ἔτρεφες αὐτὴ 
τῷ σῷ ἐπὶ μαΐζῷ" νῦν δ᾽ ἄλγεω πολλὰ μογήσας 
ἤλυθον εἰκοστῷ ἔτεϊ ἐς πατρίδω γαῖων. 
ὠλλ᾽ ἐπεὶ εφράσθης, καί τοι θεὸς ἔμίβωλε θυμῷ, 485. 

σίγω, μήτις τ᾽ ἄλλος ἐν μεγάροισι πύθηται. 
ὧδὲ γὰρ ἐξερέω, τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἔστωι, 
εἴ χ᾽ ὑπ᾽ ἐμοῖγε θεὸς ̓ δαμάση μνηστῆρας ἀγαυοὺς, 
οὐδὲ τροφοῦ οὔσης σεῦ ἀφέζομαι, ὁ ὁππότ᾽ ἂν ἄλλας 

δμωὰς ε εν μεγάροισιν ἐμοῖς κτείναιμι γυναϊκας. 499 
Τὸν δ΄ αὖτε προσέειπε περίφρων Εὐρύκλεια" 

τέκνον ἐμὸν, ποιόν σε ἔπος φύγεν ἔρκος ὀδόντων; 

οἶσθα μεν, οἷον ἐμὸν μένος ἔμπεδον, οὐκ ἐπιεικτόν" 
ἔξω δ᾽, ὡς ὅτε τις στερεὴ λίθος, ἠὲ σίδηρος. Ἱ 
ὥλλο Χ τοί ἐρέω, σὺ δ᾽ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σήσιν᾽ 495 
εἴ "Ἃ ὑπὸ σοίγε θεὸς δαμάσῃ μνηστῆρας ἀγαυοὺς, 
δὴ τότε τοι κατωλέξω ἐνὶ μεγάροισι γυναῖκας, 

Ζ7Ὶ: 47. Γδὶ- 473. προσέβειπεν. 475. ἀμφαφάασθαι) ἀμφιφάασ- 
θαι οχ δηηθηά. ΗἩ. 10. βάνακτ᾽. 478. ἡ δ᾽ οὔτ᾽ οὐδ᾽ αὖτ᾽ οἴ τιοχ οὐδὲ 
ΑΡο]]ο 5 ν. ἀθρῆσαι. ῬΟΙΒ. ,.481:. βέθεν. Ρερύσσατο. 484. ἦλθον 
ἐξεικοσ τῷ βέτε!. 4387. τὸ δὲ καὶ] καί ζιν Η. τὸ δέκεν Ν. 10. ἐκβερέω. 40ο. ἐν 
ἐνὶ Η. 10. κτείναιμι] κτείνω μι Η. 401. προσέξειπε. 492. βέπος. 4093. οὐκ] 
οὐδ᾽, (Ξ6ἀ ἐογίαββ εχ θιηθηά. ΡΟΉΒ.) Η. , 10. βοῖσθα. 4095. βερέω:, 

ἐπαοιδαῖς, λέγει. ΜΙ5. ΒΑΓΠΕ58. 471. 400. Κτείνωμι] ΓΡ. τείναιμι (516). 
Χάρμα καὶ ἄλγος) Σοφοκλῆς" χάρμα Πα]. 494. Ἕξω] Ἔν ἑαυτῇ (516) 
ὑφέρπει δάκρνον ἐκκαλουμένη. Ψυ]ρ. κατάσχω. Ψοὶς. 407. Καταλέξε 

2 ᾽Εκκαλούμενον ΒΆΓΠΘΒ. 6Χ Ἐπιβιίδίμίο, Τροΐο: 56 ὡς χάρρ ΠῸΠ ἰΐοηι ; 6Χ 60 αιοὰ 
101 οϑβῖ, φησὶ Σοφοκλῆς ὡς χάρμα ὑῷ. ΒΟΤΊΤΜ. » 
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Ἷ τέ σ᾽ ἀτιμάζουσι, καὶ αἱ νηλητεῖς εἰσι. 
Τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς" 

υούίου, τίη δὲ σὺ τῶς μυθήσεαι ; ἢ οὐδέ τί σε χρή᾽ 

ὖ γυ καὶ αὐτὸς ἐγὼ φράσομωι καὶ εἴσομ᾽ ἑκάστην" 

ὑλλ᾽ ἔχε σιν ἡ μῦθον, ἐπίτρεψον δὲ θεόϊσιν. 

Ὡς ἄρ᾽ ἔφη' γρηὺς δὲ δι ἐκ μεγάροιο βεβήκει, 
ἰσομένη ποδάνιπτρα᾽ τῶ γὰρ πρότερ ἔκχυτο πάντα. 

υὐτὰρ ἐπεὶ γίψεν τε, καὶ ἥλει εν λίπ' ἐλωίω, 

εὖτις ἄρ᾽ ἀσσοτέρω πυρὸς. ἕλκετο δίφρον Οδυδκεὺς 

ἑρσόμενος, οὐλὴν δὲ κατὰ ῥωκέεσσι κάλυψε. 

σι δὲ μύθων ἡ ἤρχε περίφρων Πηνελόπειω" 

Ξεῖνε, τὸ μέν σ᾽ ἔτι τυτθὸν ε ἐγὼν εἰρήσομιοι αὐτή; 

(αἱ γὰρ δὴ κοίτοιο τάχ; ἡδέος ἔσσετωι ὥρη, 

ντινά ν ὕπνος ἕλοι γλυκερὸς, καὶ κηδόμενόν σερ. 

εὐτὰρ ἐμοὶ καὶ πένθος ἀμέτρητον πόρε δαίμων" 

ματα μὲν γὼρ τέρπομ᾽ ὀδυρομένη, γοόωσα, 

ς ̓  ἐμῶν, ἔργ᾽ ὁρόωσα, καὶ ἀμφιπόλων, ενὶ οἴκω" 

εὐτὰρ ἐπῆν γὺξ ἔλθη, ἕλησί τε κοῖιτος ἅπαντας, 
τέϊμιωι ενὶ λέκτρω, πυκινωὶ δέ μοι ἀμφ᾽ ἀδὶινὸν κῆρ 

ξένοι μελεδώνωι ὀδυρομιένην ἐρέθουσιν. 

ὡς δ᾽ ὅτε Πανδαρέου κούρη, χλωρηὶς ἀηδὼν, 

5οο 

5905 

510 

515 

408. νηλητεῖς] νηλίτιδες Ν. 
Θρθ ἁπάσας. 

γαι ἡδέος Η. ὙΥ. 

500. τὰς] τάςδε Ν. 501. ξεκάστην. 

ΟΣ. ἔχε σιγὴ] ἔγχεσι τῆ Υ. 10. ἡδέος ἔσσεται] ἔσσε- "2. ἔχε σιγῇ] ἔγχεσι τῇ 
10. κοίτου τάχα βηδέο. 514. Ρέργ᾽. ξοίκ. 515. ἐπὴν] 

πεὶ Η. 10. ἕλῃσί τε] ἕλῃσι δὲ Ν. “" στό. ἐνὶ λέκτρῳ] ἐν ἠλέκτρω Η. 
Ὁ. μοι] οἷ ΚΝ, 517. μελεδῶναι] μελεδῶνες ἃ τ. ΓΘΟΘηΓο ΗΠ. κιϑ. Παν- 
)αρέου] ΗῚς ρΘῃ!νιιβ ἰῃ ΒΒ 5. ̓ηἶτὰ δά ν΄. 66. οι θιτιγ Πανδάρεω Η, 
ΡΟΝ 5. 

Ἑκάστην εἴπω. ιν. 408. Νηλίτι- “ ,ὔ Ν -“ ᾿ 
στερητικοῦ μορίου καὶ τοῦ ἀλιταΐνειν, 

δές εἰσι] Παρὰ τὸ ἀλιτεῖν. ᾿Αῤίσταρχος ἵν᾿ ἢ, ὅσαι ἁμαρτάνουσαι καὶ ὅσαι 
δὲ τοὺς πολυαμαρτήτους, τοῦ νὴ ἐπιτα- οὔ. Ψαϊρ. νη μα΄, α΄. 

-» »᾿ Ν Ν " ͵ 
τικοῦ ὄντος. ἄμεινον δὲ τοὺς ἀναμαρτή- 

. " ,ὔ 

τους. Β. Νηλιτεῖς)] Λίαν ὡμαρτωλαὶ 
’ὔ -“ -“ Ψ 

ἄλλοι ἀπέδοσαν τοῦ νη ἐπιτατικοῦ ὃν- 

5Ι1Ο. ΚΚοῖτος] ᾿Αντὶ τοῦ ὕπνος. ψ]ρ. 

511. Ὅν τινά γ᾽ ὕπνος ἕλῃ} Οἷον, ἐμὲ 

μὲν γὰρ οὐχ, αἱρεῖ, ΝΡ, 513. Τέρ- 

τὸς, ὡς ἐν τῷ, Νήχυτος ὕρπηξ (ΝΙ- 

τ ῬΜοΥ. 86. Οὐηΐ. Εἰγαι. Μ. 
νη). ἄμεινον δὲ τὰς ἀναμαρτήτους, 

ἰπώνα τῆς λέξεως ἐκ τοῦ νὴ 

πομ᾽ ὀδυρομένη) ᾿Αντὶ τοῦ τρέπομαι, τῶν 
λυπηρῶν ἀπάγομαι. Β. κις. Ἦλθε» 

Γράφεται, ἔλθῃ. Β. ςιϑ8. Ὡς δ᾽ ὅτε 

Πανδαρέου κούρη ] Διαφόρως τοῖς νεω- 

᾿' Οὐ. ομλῃΐμο βοῖιοὶ, δα ν΄. 66. ΒΌΤΤΜ. 
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Ν ΟΡ ν᾽ ΄ « ΄ ᾿ 
κῶλον ἀείδησιν, εωρος νέεὸον ἰστώμενοιο, ψ' 

τέροις, οὐχὶ Πανδίονος Ὁ, εἰ μὴ ἄρα διώ- 
νυμὸς ἦν. Πανδάρεω τοῦ Μέροπος Μι- 
λησίου τὸ γένος γίνονται ἐξ “Δρμοθόης γ' 

θυγατέρες, ᾿Δηδὼν, Κλεοθήρα, Μερόπη. 
οὗτος κύνα κλέψας χρυσοῦν ἡφαιστό- 
τευκτὸν ἔμψυχον ἐκ Κρήτης ἐκ τοῦ Διὸς 

Διὸς 
Ν 4 "ὦ “-»“" -“ "»» τ Μ 

δὲ και Ἑρμοῦ «παίτουντος αὕτον, ωμο- 

τεμένους, παρεκατέθετο Ταντάλῳ. 

σεν ὁ Τάνταλος μὴ ἔχειν. ὅθεν ὁ Ζεὺς 

κατέστρεψεν αὐτῷ Σίπυλον τὸ ὕρος“. 
τὸν μὲν οὖν κύνα Ζεὺς δι’ Ἕρμοῦ ἀπέλα- 
βεν. ὃ δὲ Πανδάρης ἔφυγεν εἰς ᾿Αθήνας, 
κἀκεῖθεν εἰς Σικελίαν, ἔνθα διεφθάρη 
μετὰ τῆς γυναικός. συνέβη δὲ τῶν θυγα- 
τέρων αὐτοῦ Κλεοθήραν μὲν καὶ Μερόπην, 

ὡραίας γενομένας, ἁρπασθῆναι ὑπὸ ἀνέ- 
μὼν καὶ παραδοθῆναι ᾿Εριννύσιν ὑπηρε- 
τεῖν. ᾿Αηδὼν δὲ ἡ πρεσβυτάτη Ζήθῳ 
γαμηθεῖσα τῷ Διὸς μὲν παιδὶ, ᾿Αμφίονος 

δὲ ἀδελφῷ, Ἴτυλον ἔσχε παῖδα. φθο- 
γοῦσα δὲ τῇ ὁμονύμφῳ τῇ ᾿Αμφίονος γυ- 
ναικὶ Νιόβῃ τῇ Ταντάλου, τινὲς δὲ 1π- 

πομεδούσῃ, πλείονας ἐχούσῃ παῖδας, ὧν 

ὁ ἄριστος ἦν ᾿Αμαλεὺς 4, ἐπεβούλευεν 
τούτῳ. καὶ τῶν ἀνεψιῶν συντρεφομένων, 
ὅθεν καὶ συγκοιμᾶσθαι συνέβη, κρύφα 
παρήνεσεν τὴν ἐνδοτέρω κοίτην ἑλέσθαι, 
ὕπως εὐεπιβούλευτος αὐτῇ νύκτωρ δ᾽ Αμα- 
λεὺς γένηται“. καὶ τοῦ πάθους αὐτὴν 
σφόδρα καταλαβόντος, ηὔξατο πᾶσι θεοῖς 

μεταστῆναι ἐξ ἀνθρώπων. καὶ ἠλλάγη 
εἰς τὸ ὁμώνυμον ὄρνεον. Ψαϊσ. Ἑρμοῦ 
καὶ Μερόπης γίνεται Πανδάρεως, οὗ καὶ 
“Δρμοθόης ᾿Δηδὼν, Μερόπη, ἸΚλεόθηρα. 

υ ἙἘΔὰ, «φηΐ. οὐχ ἱπανδίονος, τοσρηζί, οὐχ ἡ Ἵπανδ. 
56 ΘΠ] ηα556 ρτγοραϊοαΐ βοα ἀθ βῃρ.] 15 ἀἰβουΐο ΠΟῚ ΤΟ Π60) καὶ οὐχὶ Ἰπανδίονος. Ἐρο 
1ϑίπα καὶ 11 δἄϊιας το πηι, ΒΟΤΈΜ. 

ο Βαρτγα ἴῃ 560}|0]. λ΄. 582. 
καὶ τὴν Σίπυλον (ΤΌΘ) ἀνασρέψαι. 

Μϑ. ΑἸον 8. 4φιοα 16 516 Βουῖρίατη 6556. 

ΒΟΤΊΤΜ. 
ΓΑΙίοσα μη δοο ἄο Πδο τὸ ἴῃ Ὑ ΠΠρ [15 ΒΟ ΠΟ] ΠῚ οἴαπὰ 1110 ἀ6 Αὐΐοϊνοο δα 422: 1η εὐ ' 

τη. τοὐδοΐαηιλ οϑύ δα ἤπια ΠΡ ΥΪ ; βπηυ]αιο δοοῖαϊ αὐ ροδβῦ 1}1π8 οχίγοιηδ νουθἃ (σ᾽ 
φερεκύδη), ὨυΪ5 Ἰοπλπηα ρου γοῦ οἴ ΡΥ πη ᾿ρ51115 50}0}1}1} γοοο, ᾿Αντίόπη. 

5. γιὰ. Βδγηθ8, ἃ Επτὶρ. Ηογο, Ε. 29. οἵ γ 810Κ. δά Ῥῃωηϊδβεύιο ΒΌΤΈΜ, 

ΟΔΥΣΣΕΊΑΣ Τ. 

Ἴτυν ἔσφαξε, προλαβοῦσα τὴν ἐκ τῆς, 

ΔαρΙτον ἀϊοϊξιν Τα ί] μὰ ἐξαρτῆσαι ἐπ᾽ ὄρους ὑψηλοῦ, 
Οοηῇ. οὔϊαπι 56}ῃ0]. ΡΙ πα. ΟἹ. «΄.975ᾳ. ΒΌΤΈΜ 

ἃ ᾿Αμαλεὺς ΡΓῸ ᾿Αμανεὺς 15 ΤΟΡΟΒᾺΪ ΒΑΓΠΘΒ10 ΟΥ̓ Θη5 ΠΟῚ ἀρπα Επιδΐ. ΒΟ] τὰ 5ρᾷ ἱ 
ΒΟΤΊΜ. 

“ Τιλοοβᾶπιὶ ΒὰΠΟ ΠΑΓΓΔΙΟΠΘΠΣ ΒῈΡΡ]6 6 50Π0]10 54. οὗ ἐχ Επβίδίμϊο Ρ. 710, 13. 

51Ὁ. 11Β. ΧΙΧΙ 

ἀλλ᾽ ἡ μὲν ᾿Ληδὼν Ζήθῳ γαμηθεῖσα; 
καὶ κτείνασα τὸν ᾿Αμφίονος υἱὸν, φύρψ, 
τῆς γυναικὸς αὐτοῦ καὶ τὸν ἴδιον υἱὸν 

γα κόλασιν. 

ε ᾿Αηδὼν ζηλοτυποῦσα τὴν πολυπαιδίων 

Νιάβης τῆς ̓ Αμφίονος γαμετῆς, διὰ τῆς 
αὐτῆς ἀνοίας ὥρμησε νύκτωρ μετὰ ξίφους 

ἀποκτεῖναι τὸν μείζονα τῶν Νιόβης παί-, 
δῶν, ἔλαθε δὲ τὸν ἴδιον φονεύσασα. διω- 
κομένη δὲ ὑπὸ Ζήθου διὰ τὸν φόνον τοῦ 
παιδὸς εἰς ὄρνεον μετεβλήθη τὴν ἀηδόνα: ' 

Μερόπη δὲ καὶ Κλεόθηρα ἀνετράφησαν 
ὑπὸ ᾿Αφροδίτης. ἐπεὶ δὲ Πανδάρεως δε- 
ξάμενος παρακαταθήκην ὑπὸ Ταντάλου, 
τὸν ἐκ Κρήτης κλαπέντα κύνα χρυσοῦν 
ἔξαρνος ἐγένετο μὴ λαβεῖν, ἁρπασθεῖσαι ᾿ 
ἡπὸ ᾿Αρπυιῶν ᾿Ἐρινγύσι παρεδόθησαν. 5. 
Τῇ Νυκτέως [ Ζεὺς μίγνυται. ἐξ ἧς Ζῆτ 

θος γίγνονται (816 ΠΙΠ118 ΘΙαρδηΐοι 6, 
80.) καὶ ᾿Αμφίων. οὗτοι τὰς Θήβας 
οἰκοῦσι πρῶτοι; καὶ καλοῦνται Διὸς κοῦτ 

ροι λευκόπωλοι 8, γαμεῖ δὲ Ζῆθος μὲν 
᾿Αηδόνα τὴν τοῦ Παυδαρξου, τῶν δὲ γί- 
νεται Ἴτυλος καὶ Νηΐς. Ἴτυλον δὲ ἢ 
μήτηρ ᾿Δηδὼν ἀποκτείνει διὰ νυκτὸς, δοτ, 
κοῦσα εἶναι τὸν ᾿Λμφίονος παῖδα, ζηλοῦτ᾽ 
σα τὴν τοῦ προειρημένου γυναῖκα, ὅτι, 

αὐτῇ (801. ταύτῃ) μὲν ἦσαν ἐξ παῖδες, 
αὐτῇ δὲ δύο. ἐφορμᾷ δὲ ταύτῃ ὁ χεὺξ᾽ 
ποινήν᾽ ἡ δὲ εὔχεται ὄρνις γενέσθαι, κ 
ποιεῖ αὐτὴν ὃ Ζεὺς ἀηδόνα. θρηνεῖ δὲ 
ἀεί ποτε τὸν Ἴτυλον, ὥς φησι Φερεκύδης, 
(δῖαγΖι πππη}. 29. Ρ. 127.). νυ] ἣ 

: 
Ἢ 

Βαγμοβὶαβ (αἱ οχ Μ8. βοβοϊϊαπι, 

Τρὸὲς δέ φασιν 

“ 

ΕΣ --- .-- 

5ϑ 
- -, - -.-- 

Ὡσο- -- 

-- -- 

ΒΟΤΊΤΜ. 



1Β. ΧΙΧ. ΟΔΥΣΣΕΙ͂ΑΣ Τ. 520----530, 191 

γδρέων ἐν ποτώλοισι καθεζομένη πυκινόῖσιν, 520 
Ἑ θαμὰ τρωπῶσω χέει πολυηχέω φωνὴν, 

χ᾽ ὀλοφυρομένη Ἴτυλον φίλον, ὅν ποτε χωλκῷ 
εἶνε δι ἀφραδίας, κοῦρον Ζήθοιο ἄνακτος" 

᾿ καὶ ἐμοὶ δίχω θυμὸς ὀρώρετωι ἔνθα καὶ ἔνθω, 
μένω παρὼ παιδὶ, καὶ ἔμπεδω πάντω φυλάσσω, 525 
σιν ἐμὴν, διμωάς τε, καὶ ὑψερεφὲς μέγω δώμω, 

γήν τ᾽ αἰδομένη πόσιος, δήμοιό τε φήμιν" 

ἤδη ἅμ᾽ ἕπωμαι ᾿Αχωιῶν, ὅστις ἄριστος 
νώτῳ! ἐνὶ μεγάροισι, πορὼν ἀπερείσιω ἑόνω. 
χὶς δ᾽ ἐμὸς, ἕως μὲν ἔην ἔτι νήπιος ἠδὲ χωλίφρων, 530 

520. δενδρέων] δένδρων Υ΄. δενδρέου Αι οαά., 564 δένδρων οοα. Μοάϊΐοσριι5. 

)Ἐ5. 521. τρωπῶσα] τροπῶσα Η. Οὐἰεΐογα ΟἸηηΪηΟ υὖ νυ]ραηζατ, 
ἃ αἰϊατι Ἰδοῦ] μθιη τηϊηἸβίγαΐ ΒΟ οἰ ̓ αβίο8 [6 46 η515 ρα Ὑ ΔΙΟΚΘ ΠΟΥ μὴ 
ΑἸημηοη. Ρ. 243. ΟΌΪ 5010]. τοίθγυθπάθμα γαῖ δα 1]. ζ΄. 496. ποη 408. 

χρήται τῷ τρόπω []. τρωπῶ] καὶ ἐπὶ φωνῆς καὶ ἐπὶ μελῶν ἐξαλλαγῆς" καὶ ὡς ἐπὶ 
; ἀηδόνος [ἀ6]6 καί. ὡς οὐ"{| ΗΔ1].1 ἥτε θαμὰ τραπῶσω χέει μελιηδέα γῆρυν, 
ὃην. ΨΙάθηταν ἄϊι ἸΘΟΙΠΟΠ 68 ἴῃ θι1πὶ ΘΟὨ 8 : μελιηδέα γῆρυν οἴ με- 
γῆρυν ἀοιδήν. Αἴ γοῖῸ ἰάθη βοῃο θη οχϑίαϊ ἴῃ Ηδι]. δὰ ρυϊππιη Οἀν8- 
Ὁ γϑύβϑι τ, δ Ὠ]] Δ γαγ!οἰαΐθιῃ ργδῖ, 5] τροπτῶσα. ΡΟΆΒ., ς23. ξά- 
κτος. 525. παρὰ] παρὰ Ἡ. 526. ὑψερεφὲς] ὑψὶρεφὲς Θχ οιηδηα. Η. 
7. φῆμιν] φῆμην Υ. 528. ᾿Αχαιξῶν. 520. ἐνὶ μεγάροισι] ἐνὶ μεγά- 
σι ἢ. . 10. ἕδνα] ἔδνα, 56 Δα Ἰτιιπι δἰζθγιιπὶ ε ἰἸηΐου ἔ οἱ ὃ Η. δῶρα Ν, 
, Βέδνα. , 

᾿ωρηΐς "] ἬἬτοι ἐν χλωροῖς φαινομένη: α΄. 1. ΟΠ ποῖ, 524. Ὀρώρεται] 
δὰ τὸ χρῶμα. Β. Ἤτοι ἐν χλωροῖς Κεκίνηται, τετάρακται, μεταβάλλεται 
ἐὸν διωτρίβουσα, ἢ ἅμα τοῖς χλωροῖς ὡς ἢ τοῦ ὀρνέον φωνή. ΒΕ. 540. Χαλί- 
μνομένη. ἔαρος γὰρ φαίνεται. ἢ διὰ φρων] Κεχαλασμένας ἔχων τὰς φρένας, 
χρῶμα. καὶ παρὰ Σιμωνίδην δὲ χλω- ἀσύνετος καὶ ἄφρων, ἐναντίος τῷ, Πυκινὰ 
ὕχενες λέγονται αἱ ἀηδόνες. Ψυϊρ. φρεσὶ μήδε᾽ ἔχοντι (ΒΙΡΓα 35.3.). ἔνιοι 
1. Πολυηχέα)] Πολλὰς μεταβολὰς δὲ χαλίφρονα τὸν ἀκρατήφρονα. χάλις 
ιουμένην. γνιυρ. ψιά. οἵ 586}ο]. γὰρ ὁ οἶνος ὃ ἀναχαλῶν τὰς φρένας. 

ἃ ἘχΑρΤΩΘ ἢ Γι η δὲ )ιογιϊαϊ5 Ὀ]Θἶτ5 οχταΐ ἴῃ Εΐνην. Μ, ν. Χλωρίς. οἵ ἰηᾶδ ἴηΐου 5ἰιηο- 
115 ΠἰΆρτα. ὨπΠῚ. 1 58. ἃΡ. Οαἰδέοσά πη. ΟἸοββα Εἰνυο]ορὶ Ἰηΐορτα Προ οβί : Χλω- 
ἢ (δὶς (ἀαἰϊβῖ. ὁ οοᾶ, Ποῦν.) ἀηδὼν, ἀπὸ τοῦ χοώματος. ἢ διόςφι ἐν ἔαρι φαίνεται ὅτε πάντα 

᾿(ἀ6]. σὰ) χλωρά. οἱ δὲ, σὴν χλωροῖς ἡδομένην. κρεῖττον δὲ πὸ πρῶτον. τοιαύτην γὰρ 
ν πτέρωσιν ἔχει. καὶ Σιμωνίδης, εὖχ᾽ ἀηδόνες πολυκώςιλοι χιλωραύχενες εἰαριναί. Οοίοτς 

ἃ8 Ῥγδοῖου 1ΠΠἃὰ χιλωρηὶς νΑΡΙΔΟΠ 65 αἰ} Ὁ Οαἰδίογαιβ, πιοπάα στ. ΒΌΤΤΥΤΜ. 
᾿ 1 δὰ. δῦ, χαΐμε: οαἱΐ ΓρΟΘηΠΟΓῸ5. ΒῈ Ὀδ ποταθς χάλιξ. Ερσο οὐπὶ ΒΆΓΠΟΒΙΟ Γὸ- 
81] χάώλις ; ΟῚ 6110 πιομάοβι πὶ ογοάδηι ἔου πη ἴῃ ξ ἦὸ νῖμο : νἱὰ. ἴηι. δὰ ψΨ'. α.: 
Ἰ αὐοη δι 580 οδάθπὶ γοσθ χαωλίφρων ἴῃ Εέγῃν. Μ. βου ρίπηι οβὲ χάλις, ἴῃ ΕτγπηΟΙ. 
᾿ιὰ. (Ρ. 562.) χάρος, ἴῃ πΟΒΓΟ 50 Π01}10 χώμε. Μοχ ἀκρατόφρονα νἱάρίαν 6556 δ᾽ Του 5 
85, ἀκρατήφρονα, ΘΟΥΓΘΟΙΪΟ ΟῚ 500 ἸοοῸ ἰηβεσία. ΒΌΤΤΥΜ. 



109 ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Τ. 531-τοσδι, 118. ΧΙχῖ 

γήμασθ᾽ οὔ μ᾽ εἴω πόσιος κωτὼ δώμα λιποῦσαν" 
γὺν δ᾽ ὅτε δὴ μέγας ἐστὶ, καὶ ἥβης μέτρον ἱκάνει, 
καὶ δὴ ΓῚ ἀρᾶται πάλιν ἐλθέμεν ἐ εκ μεγάροιο, 

κτήσιος ἀσχωλόων, τήν οἱ κατέδουσιν ᾿Αχιαιοί. 

ὡλλ' ἄγε, μοι τὸν ν ὄνειρον ὑπόκρινωι, καὶ ἄκουσον" 535 

χῆνές μοι κατὼ οἶκον ἐείκοσι πυρὸν ἔδουσιν 

εξ ὕδωτος, καί τέ σφιν ἰαίνομωι εἰσορόωσον" 

ἐλθὼν δ᾽ εξ ὁ ὄρεος μέγως αἰετὸς ὠγκυλοχείλης 
πᾶσι κατ᾽ αὐχένας ἥξε, καὶ ἔκτωνεν" οἱ δ᾽ ε ἐκέχωντο ᾿ 

ἀθρόοι ἐ εν μεγάροις" ὁ δ᾽ ε 6- αἰθέρα διων ἀέρθη. 549 

αὐταρ ἐγὼ κλαῖον καὶ ἐκώκυον, ἔν περ ὀνείρῳ 3 

ἀμφὶ δέ μ᾽ ἡ ἠγερέθοντο εὐπλοκαμίδες ᾿Αχαιαὶ, 

οἴκτρ ̓ ὀλοφυρομένην, ὅ μοι αἰετὸς ἔκτανε χῆνως. 

᾿ ἐλθὼν κατ᾽ ἄρ᾽ ἐξετ᾽ ἐπὶ προὔχοντι μελάθρω" 

ΡΣ δὲ βροτέη κατερήτυε, φώνησέν 1Ὲ 545 

Θάρσει, Ἰκαρίου κούρη τηλεκλειτοῖο β 

οὐκ ὄνωρ, ὠλλ᾽ ὕπαρ ἐσθλὸν, ἃ ὁ τοί τετελεσμένον ἔσται. ' 

χῆνες μὲν, μ ϑατῆρεις ἐγὼ δέ τοι αἰετὸς ὄρνις ' 

Ἴα πάρος, γὺν αὐτε τεὸς πόσις εἰλήλουθω, , 

δῦ πᾶσι μνηστῆρσιν, ἀεικέα πότμον ἐφήσω. 55. 

Ως ἐἔφατ᾽ ς αὐτὰρ ἐμὲ μελιηδὴς ὕ ὕπνος ἀνῆκε. Ι 

532. ἱκάνει) ἵκηται Ὗ. 534. ἀσχαλόων] ἀσχάλλων . 1|). ΠῚ 
᾿Αχαιβοί. 520. βοῖκον ἐξείκοσι. 530. πᾶσι κατ᾽ αὐχένας] πᾶσι δὲ κατ 
αὐχένος Ἡ. 540. μεγάροις] μεγάρῳ Υ. 10. δῖξαν. 542. ᾽Αχαια 
᾽Αχαιοὶ Ν. 10. ᾿Αχαιξαί. 547. ὅ τοι] ὅτι Η. ὅ, τι ἡ. δ5ο. ἀξεικέα! ἃ 
551. μελιβηδής. ἢ 

ἀκρωτόφρονα. ἐναντίον οὖν τὸ, Φρεσὶ ἀσχάλλων. ΗΑ]. 556. Πυρὸν ἔδους 

γὰρ κέχρηται οὐκ ((6]. οὐκ) ἀγαθῇσι ἐξ ὕδατος Ἢ ἀντὶ τοῦ βεβρεγμένον ὕδα 
, Ν Ὁ 4 τῇ Εν 2. -“ -“" ΜΝ ἀδῆνι Κ᾽ - Φ«Ἀ μᾺΥ͂, (γ΄. 266.). τὸ δ᾽ αὐτὸ καὶ ἐπὶ τοῦ, Χα- τι σῖτον ἢ ἐξιόντες τοῦ ὕδατος ἔνθὸ 

λαφρόσυνά γ᾽ ἔμ᾽ ἔχουσι (π΄. 5τ0.), διατρίβουσιν. Ῥα]. Β. Ἔξω καὶ χωρὶ 
δηλοῦται, οἷον ἀφρόσυνα ". Ἢ υἱρο» «538. ὕδατος. νυ ]ρ. 547. Ὕπαρ) Τὸ μεθ 

Μιὰ. ποῦ, δα 5080]. ρΥδ0. 534. Γρ. ἡμέραν φαινόμενον ἐνύπνιον. Ψα]ρ;, 

ΚΊΩΗ οἄ. αηΐ. ππϊο νοοὶ 5010] ΟἿ ταν 516 Ἰμξουρα πο οΠ6, ἀντὶ σοῦ ἐξελθεῖν. Τη τϑορηΐ 
ΥΘΙῸ 50 ΠΟ] ΠῚ ΒΘΟΥΒΙ ΠῚ ῬΓΟΧΙ ΠΟ 50) πποίατη : 5332. ᾽Ελθέμεν] ᾿Αντὶ σοῦ ἐξελθεῖν : Παῖς 
ΠΟΒΙΓΟ δαΐθιῃ 56 ῃ 0} 10 δα αϊζα 1 ἴῃ πο νοχ σάλιν (ἀφρόσυνα πάλιν). ΝΊΠΑΙΓΙΙΠῚ γοαοταπί, 
533. Πάλιν ἐλθέμεν] ᾿Αντὶ τοῦ ἐξελθεῖν. ΒΌΤΤΜ. 



18, ΧΙΧ. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Τ. 552---562. 102 

ἀπτήνασα δὲ χῆνως εὐ μεγάροισι νόησα 

υρὸν ἐρεπτομένους πωρὰ πύελον, ἡχι πάρος περ. 

Τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις ᾿Οδυσσεύς" 

β γύναι, οὔπως ἐστὶν ὑποκρίνασθαι ὁ τὰν τῇ 555 
λλή ἀποκλίναντ᾽" ἐπειή ῥώ τοι αὐτὸς Ὀδυσσεὺς 
ἐφραϑ᾽, ὅπως τελέει' μνηστηρσι δὲ φαίνετ᾽ ὄλεθρος 

ὦσι μώλ᾽" οὐδέ κέ τις θάνατον καὶ κῆρας ἀλύξει. 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε περίφρων Πηνελόπεια" 

ιν, ἤτοι μὲν ὄνειροι ἀμήχιανοι, ἀκριτόμυθοι, σόο 

ἔγοντ᾽ ̓ οὐδέ τι πάντω τελείετωι ἀνθρώποισι: 

γιουὶ γάρ τε πύλαι ἀμενηνῶν εἰσιν ὀνείρων" 

552. ἱεγάροισι νόησα] μεγάροις ἐνόησα Ν,, 
,. Η. π56. ἀποκλίναντ᾽" ἐπειή ῥά] ἀποκλίναντα, ἐπεί ῥα Κ΄. 

ΒΆΒι ὑποκρίνασθαι κρίνασ - 

550. προσέξειπε. 

52. ψευστάων οἴϊδπ Βαθοηῦ ῬΠοίϊιΒ οἵ δι 1488 ν. τυφλῶν ὀνείρων. ΡΟΗΒ. 

3. Παρὰ πύελον] Παρὰ τὸ ἄγγος ἐν 

αὐταῖς βάλε (510) πιεῖν, ἐπὶ δὲ τῶν 
ὑνουσῶν τὰ ἱμάτια πολυέλους ([ 
υνούς) λέγει. ἀσαμύνθους (510) δὲ 
ς πρὸς τὸ λουτρὸν, παρὰ τὸ μινύθειν 
ν ἄσιν. Β. 558. Ροβῖ ππηο νϑί- 
πὰ ἴῃ ἰοχί, ΨΙηα. σο. οἵ 1322. 16- 
ἸΠ0ΠΓ ἄτι0 γΘΥδ15 411 ΒαὈΘηζαΓ 
[Δ] ἴῃ τ ν΄. 869. 370. 56ο. ̓ Αμή- 
νο!} Πρὸς οὺς μηχανὴν εὑρεῖν οὐκ ἔστιν. 

1], ᾿Ακριτόμυθοι] ἤΑκριτα καὶ ἀδιά- 
κτα (δ υἱρ.. ἴη8. καὶ ἀδιάσταλτα) 
γόντες. ΒΒ. Ψυ]ρ. 562. Δοιαὶ γάρ 
πύλαι ἀμενηνῶν εἰσιν ὀνείρων] Οἱ μέν 
σι κερατίνην πύλην συνεκδοχικῶς τοὺς 
θαλμούς κερατοειδὴς γὰρ ὁ πρῶτος 
τῶν τοῦ ὀφθαλμοῦ" ἐλεφαντίνην δὲ 
ὅμα καὶ ἔσωθεν ἐλεφαντοχρῶτας τοὺς 

ντὰς (Βυοιδαιιο ῬΑ], πἶβὶ αποά Ἰοὶ 
6] 1115 ----- τὸ σνόμα, ἐλεφαντοχρῶτες 

Ρ οἱ ὀδόντες). ἐκ δὲ τούτων πιστότερα 
αι τὰ ὁρώμενα τῶν λεγομένων. καὶ 
; διὰ μὲν κέρατος οἷόν τε καὶ ἰδεῖν, διὰ 

ἐλέφαντος οὔ, ἣ ὅσα ἂν τις ἐν πλησ- 

ι ϑὶς δᾶ. δηΐ. 
. ῖο Ἰοσὰ5, αἰ] ΠΟΥ͂α ΡΟύΪ5 ΘΧΡΙΙΟδ[10, απῖπι πον ΒΟ ΒΟ πὰ ἱποῖρῖξ. 

νΙὰ. 5680}. Αμλθν, δὰ ν.58ἅ6.. ΒΟΤΊΜ. 

σοσ 

ἀοπὶ οὐ. δηΐα τὸ Ἰπβουιιμΐ παρά. 

ὙΟΙ,. 11. 

μονῇ τροφῆς ἴδοι ταῦτα εἶναι ψευδῆ. 
Κερατίνην μὲν τὴν ἀληθῆ τὸ ἔτυμα κραΐί- 

Ἀ ἥπ.1 ΕῚ ,7ὔ ΝῚ Ν νειν καὶ τελειοῦν. ἐλεφαντίνην δὲ τὴν 
ψευδῆ" ἐλεφήρασθαι γὰρ τὸ παραλογί- 
σασθαι καὶ ἀπατῆσαι. Οὐδ᾽ ἄρ᾽ ᾿Αθη- 
ναΐην ἐλεφηράμενος λάθ᾽ ᾿Απόλλων (1]. 
ψ΄. 488.). Τινὲς δὲ οὕτως ἀπέδοσαν. 

͵ Ἁ ᾿, 5 - ἈΝ ""-Ὁ 

κερατίνην μὲν τὴν ἀληθὴ καὶ διαφανῆ 
ἘΣ Φ 3 , Χ Ἀ λάμπουσαν" ἐλεφαντίνην δὲ τὴν 

ψευδὴ καὶ ἀσαφὴ καὶ συγκεχυμένην. 
Οἱ δέ φασιν κέρασιν ἀπεικάζειν τοὺς 

» , ν᾿ -Ψ σ΄ ᾿- ἃ ’, οὐρανίους ὀνείρους οἵτινες καὶ ἀληθεύουσι, 
“᾿ Ἀ ͵ δ :- ὯΝ 5 , μ᾽» 4 τῷ τὰ κέρατα εἰς ὕψος ἀνατείνειν' ἐλέ- 

φαντι δὲ τοὺς χθονίου τὰ γὰρ τῶν 
ἐλεφάντων κέρατα κάτω νεύει. Διττοὺς 

δὲ οἶδεν ὀνείρους. ἐπὶ μὲν γὰρ τῶν οὐ- 
’ὔ Ἀ Ἂ χ» , Ν Ἁ 

ρωνίων φησιν, Ἢ καὶ ὀνειροπόλον, καὶ γὰρ 

τὸν ἄρ᾽ ἐκ Διός ἐστιν (1]. α΄. 63.}" ἐπὶ 
δὲ τῶν χθονίων, Ἠὰρ δ᾽ ἴσαν ὠκεανοῦ τε 
ῥοὰς καὶ Λευκάδα πέτρην, Ἣ (8ϊς. 6ἀ. 
Δηΐ. ΠΟ ἢ δὲ, ὨΘ416 ἠδὲ) παρ᾽ ἠελίοιο 
πύλας καὶ δῆμον ὀνείρων (Οἀ. ωὡ΄. 12.). 
Ψυϊ]ρ. ᾿Αμενηνῶν εἰσὶν ὀνείρων ᾿Ανυ- 
ποστάτων. φαντασίαι γάρ εἰσιν ὀνείρων. 

χ 
Και 

ἘἈφορηΐ, ροβῦ μὲν ἱπδουπιηΐ γὰρ εἶναι, πλ8]6 : ΠΔΠῚ ΡΑΓΕΙΟΙ]Θ γὰρ Ὁ1}- 
δορά χγοοῖρ 
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αἱ ἱ μὲν γαρ κεράεσσι τετεύχαται, αἱ δ᾽ ἐλέφαντι" 

τῶν οἱ μέν κ᾽ ἔλθωσι διὰ πριστοῦ ἐλέφαντος, 

οἴ ἡ δ᾽ ἐλεφαίροντωι, ἐπε ὠκρώαντω φέροντες" 

οἱ 2 διὰ ξεστῶν κεράώων ἔλθωσι θύραζε, 

οἱ ῥ᾽ ἔτυμα κραίνουσι, βροτῶν ὃ ὅτι κέν τις ἴδητωι. 

ὠλλ᾽ ἐμοὶ οὐκ ἐντεῦθεν ὁ ὀΐομνωι αἰνὸν ὄνειρον 

ἐλθέμεν" ἡ κ᾽ ἀσπαστὸν ἐμοὶ καὶ πωιδὶ γένοιτο. 
ὥλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ᾽ ενὶ φρεσὶ βάλλεο σήσιν" 

ἥδὲ δὴ ἠὼς εἶσι ϑυσώνυμος, ἥ ή μ᾽ Ὀδυσῆος 

οἴκου ὠποσχήσει" ὺν γὰρ καταθήσω ἄεθλον, 

τοὺς πελέκεας, τοὺς κεῖνος ἐνὶ μεγάροισιν ξοισιν 

ἵστασχ᾽ ἐξείης, δρυόχους ὦ ὡς, δώδεκω πάντας" 

στῶς δ᾽ ὅγε πολλὸν ἄνευθε, διωῤῥίπτωσκεν ὀϊστόν. 
γὺν δὲ μενηστήρεσσιν ἄεθλον τοῦτον ἐφήσω" ' 
ὃς δὲ κε ῥηϊτατ᾽ ἐντωνύση βιὸν ἐν παλάμῃσι, 

καὶ διοϊστεύση πελέκεων δυοκαίδεκω πάντων, ' 

δός. οἵ ῥ᾽] οἵ ρ᾽ Υ- 

10. ξέπε᾽. 

σιν. 

567. τίς κε Βίδηται. 
5.77. ἐντανύσῃ] ἐντανύσει Ν. 

ῬΓΟΡΙῈ5. ἸΠΒρίοἶθ8, ν᾽ 6018. δδάθιη πιδηϊι 5.0 γαβουρίιιπ) οστ Η. ΡΟΙΒ. 
διοϊστεύσει Κ. 

ΒΒ. 563. Αἱ μὲν γὰρ κεράεσσι Οἱ 

μὲν κέρατα τοὺς ὀφθαλμοὺς, ἢ (α6]. ἢ) 
παρόσον κερατοειδὴς ὃ πρῶτος χιτὼν τοῦ 
ὀφθαλμοῦ, ἐλέφαντας δὲ τοὺς ὀδόντας. 
πιστότερα δὲ τῶν λεγομένων τὰ ὁρώμενα. 
οἱ δὲ κερατίνην μὲν τὴν ἀληθῆ παρὰ τὸ 

7 » “ Ν Ν “ Α 

κρωΐνειν, ἐλεφαντίνην δὲ τὴν ψευδῆ παρὰ 
τὸ ἐλεφαίρεσθαι. 
ρατα ἀγχιστεύει ἡγεμονικωτώτῳ, οἱ δὲ 
ὀδόντες τῇ πλησμονῇ τῆς γαστρός. ἢ ὅτι 
οἱ μὲν ὀδόντες τῶν ἐλεφάντων κάτω νεύ- 

" Ἀ ’, Ε ε Ἀ 

ουσιν, τὰ δὲ κέρατω ἄνω. Ὃ δὲ ποιη- 
τὴς (5. δύο) γένη οἶδεν ὀνείρων, ὡς 
. ΄, Ν ΄ , "» Ε Ἄχ, 
ὅταν λέγῃ; ἵζαι γάρ τ᾽ ὄναρ ἐκ Διὸς ἐστι, 
καὶ πάλιν, δὲ παρ᾽ ἠελίοιο πύλας καὶ 
δῆμον ὀνείρων. Β. ὦ, 572. Πελέκεας] 
Τὰ σιδήρια τετρυπημένα. νυ ρ. 574. 

ἋἋ , ᾿ Ν ,ὔ 
ἢ παροσὸν τα μεν ΚΘ“ 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ ὙΤ. 565---ςγ8. 

ι- ρα, ὦ 

Ι͂η τᾶ ΓΡ᾽. οἵ τ᾽ ἐλεφέρονται Η: Ἐχ ααδίιοῦ κεοίοι 

Ὀιι8 οἵ γ᾽, οἱ δ᾽, οἵ΄ ρ᾽, οὗ οἵ΄ τ᾿, ΟΠ η0 ΡΙΟΡαπάδα οβί ἰογίϊα, 4:5 ἀϑυγραΐῖαι 
δοάδῃ πηοάο 567. οἱ ἴπμι οὗ μὲν οἴ οἵ δὲ οΟΙαγί8Β. ορροπαπέίιγ, ΡΟΗΒ 

570. βερέω. 

Ἵστασχ᾽ ἑξείης, δρυόχους ὡς] Οὕτω. 

118. ΧΙΧ, 

572. βοίκου. 573. ἑβοῖ: 
578. διοϊστεύσῃ] διεύση ἰοχί. 564 

- ὋΣ “9 

ἵστησι τοὺς πελέκεις ὡς δρυόχους. δρύδ' 
χοι δὲ ξύλα εἰσὶν ὀρθὰ ὑποκάτω τῆς τρό΄ 
πιδος ἐφ᾽ ὧν ἐπερείδεται, ἵ ἵνα μὴ αὐτὴν" 
ψάμμος ἐσθίῃ. τως δὲ δρυόχους φ σ 
τὰ πρῶτα πηγνύμενα ξύλα εἷς νωυπή; 

γίαν. τινὲς δὲ τοὺς πελέκεις τοὺς δρυΐ 
νους στελεοὺς ἔχειν εἰωθότας. τὸ δὲ, ὦ 

δώδεκα στοχαστικὸν, οἷον, ἴσως δώδεκ 
Β. Ωῷ. δρυόχους] Κυρίως μὲν 
πασσάλους, ἐφ᾽ ὧν τὴν τρόπιν ἱστᾶ 

(Βοος νερὰ 6 Μϑ. δαά. Βαγῆ. 
τῶν καιναυργουμένων πλοίων" ἑξὴ Σ 

μάλιστα οὗτοι τίθενται ἕνεκα τοῦ ἴστ 
γενέσθαι τὴν ναῦν" νῦν δὲ, ἐφ᾽ ὧν ἐτίθε 
τοὺς πελέκεας. υ]ρ. 578. Διοῖσ' 

σει (510)} Τοξεύσει, διφμαράενμ ν 
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ῷ κεν ὥμ᾽ ἐσποίμην, γοσφισσαμένη τόδε δώμω, 
ουρίδιον, μώλα καλὸν, ἐνίπιλειον βιότοιο; 580 
οὐ πότε μεμνήσεσθαι ὁ ὀΐομνωι, ἔν περ ὀνείρῳ. 

Τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς" 
) γύναι αἰδοίη Λαερτιάδεω Ὀδυσῆος, 

ηκέτι γὺν ἀνάβωλλε δόμοις ἔ ἔν, τοῦτον ὥεθβλον" 

φὶν γάρ τοι πολύμητις ἐλεύσετωι ἐνθάδ᾽ ᾿Οδυσσεὺς, ς8ς 
Ῥὶν τούτους, τόδε τόξον εὔξοον ἀμῳφαφόωντας, 

υρήν Τ᾽ ἐντανύσαι, διοϊστεῦσαί τε σιδήρου. 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε περίφρων Πηνελόπεια" 

κ' ἐθέλοις μοι, ξεῖνε, παρήμενος ἐν μεγάροισι 

ρπειν, οὔ κέ μοι ὕπνος ἐπὶ βλεφάροισι χυθείη" 590 
λλ᾽ οὐ γάρ σως ἐστὶν ἀὔπνους ἔμμεναι αἰὲν 

γθρωπους" ἐπὶ γάρ τοι ἑκάστῳ μοιρῶν ἔθηκαν 

θάνατοι θνητόϊσιν ἐ ἐπὶ (ίδωρον ἅ ὠρουρῶν. 

λλ᾽ ἤτοι μὲν ἐγὼν, ὑπερώϊον εἰσανωβασω, 
ἔξομωι εἰς εὐνὴν, ἥ μοι στονόεσσα τέτυκτωι, 595 

εὶ δάκρυσ᾽ ἐ ἐμόισι πεφυρμένη, εξ οὗ οὗ Ὀδυσσεὺς 
χετ᾽ ἐποψψόμενος καωκοΐλιον οὐ ὀνομαστήν. 

θα κε λεξαίμην' σὺ δὲ λέξεο τῷδ᾽ ἐ ενὶ οἴκω, 
χωμάδις στορέσας, ἥ τοι κατὼ δέμνια θέντων. 

Ἃς εἰποῦσ᾽ ἀνέβαιν᾽ ὑπερώϊω σιγωλόεντω, όοο 

5834. Λαξβερτιάδεω. 586, τούτους] τούτοις Η. 588. προσέξειπε. 

)9. παρήμενος] παριειμένος '. 500. οὔ κέ μοι οὔκε μοι Η. οὐ κέ μον. 
)2. γάρ τε ξεκάστῳ. 507. ὀνομαστήν) ὀνομαστόν Ἡ. 10. κακοβίλιον. 
)8, ἔνθα κε] ἔνθ᾽ αὖ Ν. 10. λέξεο] λέξαινι Η. 1{06π46 ᾿ΌγΑΙΙ (6 Ὠγθῖτο 
ΧΙ, ῬΙῸ οδρίιι βι10, ν6] λέξεο ν6] λέξαι οἴοοτθηῦ ΡΟΕ 8. 10. βοίκῳ. 
)Ο. βειποῦσ᾽. 

οἱστεύσῃ}] Γρ. διοϊστεύσει. Ηη]. ἐλεύσεται ᾿Οδυσσεύς. Β. -ς86. Τόδε] 
0. Ἑποίμην (516}} ᾿Ακολουθήσαιμι. Τρ. ποτέ. Ηα1]. ςορ. Θέντων] ᾿Απο- 
ἰρ. σϑς. Πρὶν γάρ] Τὸ ἑξῆς, πρὶν θεμένων, δηλονότι τῶν θεραπαινῶν. 
Ῥ τούτους νευρὴν ἐντανύσαι, πρότερον Μ᾽ υ]ρ. τὰ 

ἣν ΒΒ ΔΥΏΟΒἾ115 δυο 50 ΠΟ]. Βα θμοχυὶ αἰ νούβαηι Ραμα γαϊοπθπὶ Ελιβίδίμῖ, ααἱ ἰΐὰ : 
ἐγιὰ θέσωσαν, αἱ δουλίδες δηλαδή. Ἐδὺ 5ὰπ6 ἴπ ΘΧΡΙοδομο Βομο  αβίδο δϊαυϊὰ σολοι- 
ῥανίς : αυοᾶ ἀοίοπαϊ ἰαπηοη ροΐοβί. Νδηι ροοΐα ἔογπηα τ βου πα αὶ Ροϊαϊῖ, 0 
οἷ βοχιηὶ ποῖ αἰδίϊηοἴο οορὶίατοί, απιδηγν}5 τον ἃ [οἱ πσιιπὶ πος τϊ ἢ Β[οσ αν 65: 
. ΒΌΤΤΜ. 

σο2 
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' 

οὐκ οἰη" ὥμα τῇ γε καὶ ἀμφίπολοι κίον ἄλλαι. 
ἐς δ᾽ ὑπερῷ ἀνωβᾶάσω σὺν ἀμφιπόλοισι γυναιξὶ 
κλαῖεν ἔπειτ᾽ Οδυσήω, φίλον πόσιν" ὄφρω οἱ ὕπνον 
ἡδὺν ἐπὶ βλεφάροισι βώλε γλαυκῶπις ᾿Αβθήνη. 

6ο3. ῥοι. 6ο4. Ρηδύν. 



ΤῊΣ 

ΟΜΗΡΟΥ͂ ΟΔΥΣΣΞΕΙΑΣ Υ. 

Υ, βρονταῖς Ζεὺς θάρσυν᾽ ᾽Οδυσσέα, καὶ σχέθ᾽ ᾿Αχαιούς. 

ΛΥΤΑᾺΡ ὁ ὁ ἐν προδόμῳ εὐγάζετο δῖος Ὀδυσσεύς" 
ἀμμεὲν ἀδέψητον βοίην στόρεσ᾽, αὐτὰρ ὕπερθε 

ώεω πόλλ᾽ ὀίων, τοὺς ἱρεύεσικον ᾿Αχαιοῖ" 

ὐρυνόμη δ᾽ ἄρ᾽ ἐπὶ χλαῖναν βάλε κοιμιηθέντι. 

θ᾽ Ὀδυσεὺς, μνηστῆρσι κακῷ φρονέων ἐνὶ θυμῷ, 5 

εἶτ᾽ ἐγρηγορόων᾽ ταὶ δ᾽ ἐκ μεγάροιο γυναῖκες 

'σών, αἱ μνηστηρσιν ἐμεισιγέσκοντο πάρος περ, 

λλήλῃσι γέλωτα καὶ εὐφροσύνην παρέχουσαι. 

οὐ δ᾽ ὠρίνετο θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι φίλοισι" 

γολλὼ δὲ μερμήριζε κατὼ φρένω καὶ κωτὼ θυμὸν, το 
ὲ μεταίΐξας θάνατον τεύξειεν ἑκάστη, 
ἔτ᾽ ἐῶ μνηστῆρσιν ὑπερφιώλοισι μιγήναι 

στατά καὶ πύματα" κραδίη δέ οἱ ἔνδον ὑλάκτει. 

ὑς δὲ κύων “ἀμαλῆσι περὶ σκυλάκεσσι βεβώσα, 
ἐνδρ᾽ ἀγνοιήσασ᾽ ὑλάώει, μιέμονέν τε μάχεσθαι" ις 

τ, δῖῥος. 4. ἱρεύεσκον]) ἱερεύεσκον Η. 10. ὀβίων. ᾿Αχαιξοί. 7. περ] ἧερ Η 
δ, γέλωτα] γέλων τε Η. Ν΄. γέλω τε ὟΥ. 1ο. μερμήριζε] μερμήριξε Η. 
Π. βεκάστῃ. 12. ἐῷ] ἐᾷ ΡΝ. 12. ῥοι. 14. ἀμαλῇσι) ἁπαλῆσι ΡΤῸ 
ΕἸ. 

ε , “" "“ο 

Ὑπόθεσις. Βουληθεὶς ἀνελεῖν ὁ Ὄδυσ-ὀ ται" ἐν ᾧ καὶ τῶν μνηστήρων γίνεται 
τεὺς τὰς μιγνυμένας τοῖς μνηστῆρσι θε- ὁμιλία. . αὶ. να]ρ. τ. Εὐνάζετο) 
»απαίνας, ὕστερον δὲ μεταγνοὺς, διὰ τῶν ᾿Ανεπαύετο. ἑαυτῷ εὐνὴν παρεσκεύαζεν. 
ἑξῆς πρὸς Εὔμαιον καὶ Φιλοίτιον διαλέγε- Ψιυϊρ, 2. ᾿Αδέψητον] ᾿Ανέργαστον, 
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ὡς ῥώ τοῦ ἔνδον ὑλάκτει ἀγωιομένου κακὰ ἔργα" 

στῆθος δὲ πλήξας κ αδίην ἡ ἡνίπαπε μύθῳ: 

Τέτλαθι δὴ, μάλ καὶ κύντερον ἄλλο πότ᾽ ἔτλης, 

ἤματι τῷ, ὅτε τοί μένος ἄσχετος ἤσθιε Κύκλωψ, 

ἰφθίμους ὁ ἑτάρους" σὺ δ᾽ ἐτόλμωας, ὄφρω σε μῆτις 

ἐξάγαγ᾽ εξ ὦ ἄντροιο, ὀϊόμενον βανέεσθαι. 
Ὡς ἔφατ᾽ , ἐν στήθεσσι καθαπτόμενος φίλον ἥτορ᾽ 

τῷ δὲ μάλ᾽ ἐν πείση κραδίη μένε τετληυϊα 

νωλεμέως" ἀτὰρ αὐτὸς ἐλίσσετο ἔνθα καὶ ἔνθω. 

ὡς δ᾽ ὅτε γαστέρ᾽ ἀνήρ, πολέος πυρὸς αἰθομένοιο, 

ἐμπλείην κνίσσης τε καὶ αἵμιωτος ἔνθα καὶ ἔνθω 

μάλα δ᾽ κω λιλαίετωι ὀπτηθήνωι" 
ὡς ἄρ᾽ ὅγ᾽ ἔνθα καὶ ἔνθω ἑλίσσετο, μερμηρίζων, 
ὅππως δὴ μνηστῆρσιν ἀνωιδέσι χείρας ἐφήσει, 

μοῦνος ἐὼν πολέσιν" σιχεδόθεν δέ οἱ ἦλθεν ᾿Αθήνη, 

οὐρανόθεν καταβασα" δέμας δ᾽ ἡ ἡΐκτο γυνωικί" 
στῇ δ᾽ ἄρ᾽ ὑπὲρ κεφωλῆς, καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπε 

αἰόλλει, 

τ6. ὥς ῥα) ὡς ἄρα Η. 10. βέργα. 

μοι Η. . 

πείση. 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Υ. 10 -ὕ- 2.2. 

17. στῆθος] στήθεα Υ. 19. τοι 
23. [ΠΟ νϑύϑιβ νυ]ραίδῃῃ βεύνδηΐ Η δ]. οἱ Ἡβυοδῖιβ ν. ἢ 

564 5οῃο]!αβίαβ δὰ 1]. κ΄, 290. ἴῃ οοα. γ᾽ δἰβίβηϊδηο δρυὰ Ψαιοκθ- 
ὨΔΟΥΤΙΠῚ Δα 50}0]. ἴῃ ἘτΙρΡΙ 15. ῬΠΟΘΉΪ585. 271. ἢ. 71. Ρ. 643. παδεῖ τῷ δ᾽. 
ἄρα τ᾿ ἐπείσα, τπηαθ 15 τῷ δ᾽ ἄρα. τ᾽ δαϊ τῷ δὲ μάλ᾽. Ι͂η οοἄἁ. Νεηρίο, τῷ δ᾽ 
ἀρ᾽ ἐν. ϑεὰ ἴῃ Τοννηϊοίδμο, τωῖ δ᾽ ἐ ἄρ᾽ ἔτ᾽ ἐν π. απ: οογίθ ΡΓΟΘΔΌΙ15 Ἰε 
ΡΟΙ5. 

ἐφήσῃ 20. ῥοι. 

ἀμάλακτον. δεδεγμιένου τὸ μεμακασμέ- 
γον ἃ καὶ ἠργασμένον. Β. Ω. τό. 
᾿Αγαιομένου] ἔλγαν θαυμάζοντος" ἢ χα- 
λεπαίνοντος. Ὁ, “α]ρ. Μεμφομένου ἢ 
ἐκπληττομένου. Βθ. 17. Ἠνίπαπε] Ἔν- 
ουθέτησεν. Ψυὶρ. 22. Καθαπτόμενος 
φίλον ἦτορ] Καταστέλλων, τὴν ἀπότα- 
σιν ποιούμενος εἰς τὴν ψυχὴν ὥστε αὐτῆς 
ἅψασθαι τὰ λεγόμενα. νυ. 23. Ἔν 
πείσῃ) ̓ Αντὶ τοῦ κατὰ χώραν. οὐκέτι ἦν 

ἐν κινήσει ἀλλ᾽ ἐν δεσμοῖς ἔμενεν. ἢ ἐν 
οἷς ἐπέπειστο καὶ ἐγνώκει. οἷον, οὐκ 

ἅ Βοῦ, νἱὰ, δεδεψημένον τὸ μεμαλαγμένον. 

24. νωλεμέως" αὐτὸς δὲ βελίσσετο. 
ΑΡρο]]οηΐι5 αἰολλὴ. ΡΟΒ 5. αἰόλλῃ Κ΄. ὙΥ, 

41. δὲ βέξικτο. 

47. αἰόλλει] αἰόλλη, (8516) Η. 
28. βελίσσετο. 20. ἐφήσεϊ. 

42. ἔξειπε. 

ἔμελεν αὐτῷ. Ψαϊρ. (Βατη.) Πεῖσα ἡ 
πειθὼ ἀπὸ τοῦ πείσω. Β. ““ Τηΐογρί. ἐν ἡ 
“- πειθοῖ," ῬΡΟΒΒ. οχ Ἠδή. 27: 
Αἰόλλῃ (ἰςο νυ. δὲ Αὐηθτγ.}} Ποι- 
κίλως στρέφῃ ἢ κινεῖ (510). Ψαϊρ. μΝ 
παρὰ ἄελλαν, ὅθεν καὶ, Πόδας αἰόλας 
ἵππος (1]. τ΄. 404.). ὁ εὐκίνητος τοὺς 
πόδας" καὶ, κορυθαίολος, ὃν ἀλλαχοῦ κι 
ρυθάϊκα (Ι. χ'΄. 1555) εἶπε' καὶ, Αἱ 
ὄλαι εὐναί (εὐλαί. 1]. χὶ ΄. 5090.)" καὶ, 

Αἰολοπώλα (δ0γ. τους, Ἷ, γ. 185. » 

καὶ, Σφῆκες μέσον αἰόλαι (1], μ΄. τόγ.):, 

ΒΌΤΤΜ. ᾿ 

ΟΝ 

᾿ 
᾿ ̓! 

" 

᾿ 

--.--- » «ἰδέ, «τος 



18. ΧΧ. ΟΔΥΣΣΕΊΑΣ Υ1 33--57. 199 

Τίπτ' αὖτ᾽ ἐγρήσσεις, πάντων περὶ κάμμορε φωτῶν : ὸ 

κος μέν τοι Ὁδ᾽ ἐ ἐστὶ, γυνὴ δέ τοι δὴ ἐνὶ οἴκῳ, 
οὶ πάϊς, δἱόν πού τις ἐέλδετωι ἔ μμν υἱω. 25 

Τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις ᾿Οδυσσεύς" 

Ὕ δὴ ταῦτώ γε πάντω, θεω, κατὰ μοίραν ἔειπες" 

λλά τί μοι τόδε θυμὸς ἐνὶ φρεσὶ ̓ μερμηρίζει, 

τπῶς δὴ μνηστήρσιν ἀνωιδέσι χέρας εφήσω 

οὔνος εών᾽ οἱ δ᾽ αἰὲν ἀολλέες ἔνδον ἔασι. 40 

ρός δ᾽ ἔτι καὶ τόδε μεῖζον ἐ ἐνὶ φρεσὶ μερμηρίζω, 

περ γὰρ κτείναιμι, Διός τέ σέθεν τε ἔκήτι, 

ἢ κεν ὑπεκπροφύγοιμε ; τὸ σὲ φράζεσθαι ὦ ὠγωγῶ. 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε θεὰ “γλαυκώπις ᾿Αθήνη᾽ 

χέτλιε, καὶ μέν τίς τε χερείονι πείθεθ᾽ ἑ ἐταίρῳ, 45 

Γπερ θνητός τ᾽ ἐστὶ, καὶ οὐ τόσα μήδεα οἰδεν" 

ὑτὰρ ἐγὼ θεὸς εἰμι, διαμπερὲς ἡ ή σε φυλάσσω 

, πάντεσσι πόνοις" ἐρέω δέ τοι ἐξαναφανδόν᾽ 

περ πεντήκοντα λόχοι μερόπων ἀνθρώπων 

οἹ περισταῖεν, κτεινωι μεμαῶτες ἀρηϊ, 5ο 

ωΐ κεν τῶν ἐλάσωιο βόας καὶ ἰφια μῆλα. 
λλ᾽ ἑλέτω σε καὶ ὕπνος" ἀνίη καὶ τὸ φυλάσσειν 

ἄννυχον ἐγρήσσοντα" κακῶν δ᾽ ὑπὸ δύσεωι ἤδη. 

Ὡς φάτο" καί ῥώ οἱ ὕπνον ἐπὶ βλεφάροισιν ἔ ἐχευεν" 

ὑτὴ δ' ὼψ ἐ ες [Ολυμπον ἀφίκετο δῖα θεάων, 55 
ἦτε τὸν ὕπνος “ἔμαρπτε, λύων μελεδήματα θυμοῦ, 

υσιμελής" ἄλοχος δ᾽ ἄρ᾽ ἐπέγρετο κέδν εἰδυϊα" 

β 34. βοῖκος. οίκῳ. 47. ἔξειπες. 41. δ᾽ ἔτ,7 δέ ἕν Η. 42. βέκητι. 
8. τὸ σὲ] τά σε Η.Ὸ Υ. 44. προσέξειπε. 46. θνητός τ᾽ ἐστὶ] θνητός 
τι Η, 10. βοῖδεν. 48. βερέω. 51. ξίφια. 53. ὑπὸ δύσεαι] 
ποδύσεαι, ΘΧ Θῃγοη(. ΗΟ. 54. ἔοι. 55. αὐτὴ δ᾽ ἀψ] αὐτὴ δ᾽ αὖτ’ 
χ διθηΐ. Η. 10. οἱ όο. δῖῥα. 57. κεδνὰ ἰδυῖα. 

. Ω. 40. Εἴπερ πεντήκοντα λόχοι] τινὰ φυλάσσοντα. 53. Κακῶν δ᾽ ὑπο- 
) λόχος ἐξ ἀνδρῶν λ΄. οἱ ν' λόχοι ἐκ τος δύσεαι ἤδη] Κάκωσιν ὑπεισέλθης (κακώ- 
οὕτων ἀνδρῶν συνώγουσ, μίαν ἡμίσειαν σεως ὑπεξέλθῃς οἴη. Βᾶγη.). Ἤδη] 
"λιάδα. ἸΒ. 50. λρης νῦν ὁ σίδηρος. Παραντίκα. δ υὶν. Κακῶν δ᾽ ὑπὸ δύ- 
πἰρ, 52. ᾿Ανίη καὶ τὸ φυλάσσειν] σεαι] Ἢ κοιμηθεὶς ἢ (ἀ6]. ἢ) ἀπαλ- 
ἱνία ἐστὶ καὶ τὸ δι᾿ ὅλης νυκτὸς ἀγρυπ- λαγήσῃ τῶν κακῶν, ἢ μὴ κοιμηθεὶς κα- 

ἣν, Ψα]ρ. εὖ Β. αὐδ «ἀαϊῖ, ὥσπερ κώσῃ. ὝὙπεισέλθῃς. ᾿Αντὶ τοῦ κακωθή- 
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» δ᾽ ΠΥ. ᾿, ΄ »" 

κλάαϊε δ᾽ ἂρ εν λεκτροισι καθεζομένη μωλωκοισίν. 
 ν. ΄ ἣ 

αὐτὰρ ἐπεὶ κλωίουσω κορέσσωτο ὃν κατὼ θυμὸν, 

᾿Αρτέμιδι πρώτιστον ἐπεύξατο δῖα γυναικῶν" 
“4 ͵ Ἷ ΕΣ ϑ, 

Αρτεμί, πότνιω θεὼ, θύγωτερ Διὸς, αἴθε μοι ἤδη 
ςΧ » , ἄνΣ ἃ, .3 . 

ἰὸν ἐνὶ στήθεσσι βαλοῦσ᾽ ἐκ θυμὸν ἕλοιο 
»-"νἮ δ. 4 Θ..,..8 

αὐτίκ νῦν" ἡ ἔπειτώ μ᾽ ἀνωρπάξασα θύελλω 
7 ΄ - Ε] ΄ 

οιχοίτο σρροφερουσὼ κατ ἡερδεντῶ κέλευθα, 
» ΓΩ Ν Ρ. » 5ς 3 »“" 

ἐν προχοῆς δὲ βάλοι ἀν οῤῥόου ᾿Ωκεανοῖο. 
« 7) « ΄ ΕἸ ψ΄ 

ὡς δ᾽ ὅτε Πανδωρέου κούρας ἀνέλοντο θύελλαι" 
» μὴ Ἀ “ 7 ς λ 7 

τήσι τοκηῶς μεν φθίσαν θεοί. αἱ δὲ λίποντο 

50. βόν. 

σῃ, βλαβήσῃ. Β. Ὁ. 623. Ἢ καὶ ἔπειτα 
(510)] Νῦν ἀντὶ τοῦ παραυτίκα. Ν' αἱρ. 
64. ἪἬερόεντα κέλευθον (510) Τὸν ἀέρα" 
ἢ τὸν ἄδην. Ψυ]ρ. 6. ᾿Αψόῤῥου (516 

ψυὶρ. οὐ Αὐθττ.) ὠκεανοῖο} Τοῦ κύκλῳ 
περινοστοῦντος τὴν γὴν καὶ ἂψ πάλιν ἐπὶ 
τὰ αὐτὰ ἀφικνουμένους θ. Θ. Ψιυΐρ. 

ὋὉποϊόν ἐστι καὶ τὸ ᾿ΑΨ περιτελλομένου 
ἔτεος (λ΄. 205.).. Β, Οιν ό. “Ὥς δ 
ὅτε Πανδαρέου Ὁ κούρας] Πανδάρεως ὃ 
Μέροπος καὶ νύμφης ὀρείας (Ψα]ρ. 
κ᾿ Ἁ » , "-᾿" έ Ν 

ὀρειὰς, ἴ. ὀρειάδος) παῖς, Μιλήσιος τὸ 
, ΄ ε , πὰ ΄ γένος γήμας “Αρμαθόην τὴν ᾿Αμφιδάμαν- 

τος ἴσχει (Ω. ἔσχε) παῖδας τρεῖς, ᾿Αη- 
δόνα καὶ Κλεοθήραν καὶ Μερόπην, ἃς 

τρέφουσιν ᾿Αφροδίτη καὶ ᾿Αθηνᾶ καὶ 
ε ͵, Ν ,ὔ ᾽ 
Ηρα. Πανδάρεως δὲ παραγενόμενος εἰς 

Κρήτην κλέπτει τὸν τοῦ Διὸς κύνα. καὶ 
ἄσνΝ Ρ.. :9 7 “ Ν αὐτὸν οὐκ ἤνεγκεν εἰς Μίλητον δείσας τὸν 

Δία, παρὰ Ταντάλῳ δὲ εἰς Φρυγίαν κα- 
τατίθεται φάμενος ἄγειν ἐκ Φοινίκης 
τοῦτον. ὃ δὲ Τάνταλος δεξάμενος ἐφύ- 

λασσεν. ἔπειτα κελεύσαντος Διὸς ἐρευ- 

νᾷν τὸν κύνα παραγίνεται πρὸς τὸν "άν- 
ταλον ὃ Ἑρμῆς. ὃ δὲ ἀρνεῖται καὶ ὄμ- 

Β Θῖς Ὁ. οἵ νυν. Εὖ ἢ Βοο ἄδην βοβοϊ απ μος δα τπᾶρβοᾶϊο ἤποια γτοϊθοΐαπι. 
ΡῬΓῸ Ἰοπημηαΐθ παθοῦ γΘγβιι5. ἸηΟρΤῸΒ 66----71. οαπὰ Π1}}1 γαγϊθίαίθ ρυδοίου δ᾽ ἐλίσονσσ' 
ΡΓῸ δὲ λ. οἵ πηοτὶβ ΔΙΙααοΐ τηθη 58. ΝΑΥΓΔΙΟμΘπῚ 50 ΠΟ] ΠΟΙ ΘΙ οαπ 50 0]. δὰ σ΄, ᾿ς 
ει8. ΒΌΤΤΜ. ΝΥΝ. 

ς ΜρΙϊο]. δα] ὕστερον, πο μ4086, ΟΡΙ ΠΟΥ» Γοροιϊ απ, ΨΙἀοίαγαιο ἀἄθ0 Ἰεβοπάμπι, , 
ΒΌΤΤΜ. προΐίθηκς. 

ΟΔΥΣΣΕΙ͂ΑΣ ΥἹ. 58---ἀγ. 

67. τῇσι] τοῖσι οἴ 5: 1ρΓΑΒοΥ10. γρ. τῆσὶ Η. 

1,118. ΧΧ, ἱ 

᾿ 
γυσι τὸν Δία καὶ τοὺς ἄλλους θεοὺς μὴ, 

συνειδέναι τι περὶ τοῦ κυνός. ὃ δὲ Ἑρμῆς 
εὑρίσκει αὐτὸν παρ αὐτῷς Ὡς δὲ δῇ 

Πανδάρεως ἐπύθετο, φεύγει ἐκ τῆς πα-ἢ 

τρίδος σὺν τῇ γυναικὶ ᾿Αρμαθόῃ καὶ ταῖς 
θυγατράσιν ἀγάμοις οὔσαις Κλεοθήρᾳ Ἔ 

καὶ ᾿Αηδόν; καὶ Μερόπῃ εἰς ᾿Αθήνας, ἐκ. 
δὲ ᾿Αθηνῶν εἰς Σικελίαν. ὃ δὲ Ζεὺς αὐϑ 

- -“Ὁ 

τὸν ἰδὼν κτείνει σὺν τῇ γυναικὶ, ταῖς δὲ 
θυγατράσιν αὐτοῦ τὰς “Δρπυίας ἐφορμᾷ., 
αἱ δὲ ἀνελόμεναι ᾿Εριννύσιν αὐτὰς διδόω-" 

σι δουλεύειν. οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ νόσον αὖ-: ἑ 
ταῖς ἐνιβάλλει Ζεύς. καλεῖται δὲ αὕτ 
κύων. Ο. γὰρ. Κούρας ἀνέλοντο θύ- 

ελλαι] Καὶ τοῦτο συναπτέον τοῖς ἐπάνω. 

ἢ ἔπειτά μ᾽ ἀναρπάξασα θύελλα οἴχοιτο, 
προφέρουσα, ὡς ὅτε (ΟΙΏΪ580 δ᾽, αὸ ἱ 

οϑύ ἰὴ ἰθχίι) Πανδάρεω κούρας. Λέ- 
γει δὲ τὰς παρθένους Μερόπην καὶ Κλεο-᾿ 
θήραν. ἡ γὰρ φονεύσασα τὸν Ἴτυν ἐγαπ 
μήθη Ζήθῳ. Β. Ω. 6γ. Τῇσι τοκῆας 
(Θ.) νεὶ Αἱ δὲ λίποντο ὀρφαναῖ., 
(ν}ρ.}] Προσέθηκε τὸ κεφάλαιον ὃ ' 
ὕστερεν γὰρ συνέβη. καὶ γὰρ οὐκ ὀρφω-. 
γὰς αὐτὰς ἀνεθρέψατο ᾿Αφροδίτη, ἀλλὰ 

ἂν ἃ... 



18. ΧΧ. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Υ΄. 68---οο. 

φαναὶ ἐν μεγάροισι, κόμισσε δὲ δὲ ᾿Αφροδιίτη 

ῬΦ, καὶ μέλιτι γλυκερῷ, καὶ ἡδέι οἴγω" 

η δ᾽ αὐτῆσιν περὶ πασέων δῶκε γυναικῶν 

Ἷ ὃς καὶ πινυτὴν, μῆκος δ᾽ ἔπορ' ἼΑρτεμεις ἁγνὴ, 

γῶ δ᾽ ᾿Αθηναίη δέδωε κλυτὰ ἐργάζεσθαι. 
τ᾽ ̓Αφροδίτη δῖα προσέστιχε μακρὸν Ὄλυμπον, 

βην αἰτήσουσω τέλος θαλεροῖο “γάμοιο, 

Δία τερπ᾽ικέραυνον' ὃ γάρ τ᾽ εὖ οἶδεν ὥπωντα, 5 

δρών τ᾽, ἀμμορίην μὴ καταβνητῶν ἀνθρώπων" 

φρω δὲ τὰς κούρας ἡ ᾿Δρπυιῶι ἀνηρείψαντο, 

χί ῥ ᾿ ἔδοσαν στυγερήσιν ᾿Ερωνύσιν ἀμφιπολεύειν' 

᾽ ἔμ᾽ ὠϊστώσειων Ὀλύμπια δώματ᾽ ἔχοντες, 

ἔμ᾽ εὑπλόκωμος βάλοι᾽ ΓἌρτεμεις, ὄφρ Ὀδυσηα 
σομένη, καὶ γαιων ὕπο στυγερὴν ἀφικοίμην, 

δέ, τί “Ζείρονος ἀνδρὸς εὐφραίνοιμι, γόημα.. 

λλὼ τὸ μὲν καὶ ἀνεκτὸν ἔχει κακὸν, ὁππότε κέν τις 

ἑωτῶ μὲν κλαίῃ πυκινῶς ἀκωχήμενος ἥτορ, 

κτὰς δ᾽ ὕπνος ἔχησιν' ὃ γάρ τ᾿ ἐπέλησεν ἁπάντων ὃς 

θλῶν δὲ κωκῶν, ἐπεὶ ἂρ βλέφαρ᾽ ἀμφικαλύψη; 

ὑτὰρ ἐμοὶ καὶ ὀνείρατ᾽ ἐπέσσευεν κωκὰ δαίμων. 

δὲ γὰρ αὖ δὶ νυκτὶ παρέδραθεν εἴκελος αὐτῷ, 
« 

ἴος ἐὼν, οἵος ἥεν ώμῶ στρατῷ" αὐτὰρ ἐμὸν κῆρ 

χρ᾽ ̓ ἐπεὶ οὐκ ἐφάμην ὄνουρ ἔμμενωι, ὠλλ᾽ ὕπωρ ἤδη. 

70 

8ο 

9ο 

68. ὃ. 69. Ρηδέϊ βοίνῳ. 71. Εεῖδος. 
. δῖξω. 74. κούρῃσ᾽] κούρῃς Κ. 75. βοῖδεν. 
'. . ἔχει] ἔ ἐχειν Η. 86. ἀμφικαλύψη] ἀμφικαλύψει Η. Μ΄ ὙΥ. 

72. βέργα. βεργάζεσθαι. 
8ο. ἠέ μ᾽ ἢ ἔμ ὟΥ. 

88. αὐ] 
 Εἵ ἄν γτῸ ν. ]. 10. ξείκελος. 

ὺ τῆς ὀρφανίας. οὕτω συντακτέον 
[υὶρ, τὸ δὲ ἑξῆς τοῦ λόγου)" τῇσι το- 

ας (Ω. γονῆας) μὲν φθίσαν θεοί. 
φροδίτη δὲ πρὸς τὸν Δία αἰτήσουσα 
ταῖς γάμον παρεγένετο. ἐν δὲ τούτῳ 
ῥπυιωι αὐτὰς ἀνηρείψαντος. Δι’ ἔλεον 

αὐτὰς αἱ θεαὶ ἀνεθρέψαντο ἀγνοοῦσαι 
πεπρωμένον. μόνος γὰρ ὁ Ζεὺς οἶδε 

ἴράν τ᾽ ἀμμορίην τε (76.) ὁμοίως. 
υἱρ. Ὁ. 571. Μῆκος δ᾽ ἔπορε] Κου- 

ΕΥΟῚΙ,. 11. 

80. ἦω} ἔν. 

ροτρόφος γὰρ ἡ θεὸς ὁμοίως τῷ ἀδελφῷ 
᾿Απόλλωνι. Ψα]ρ. 74. Τέλος θαλεροῖο 

γάμοιο] Περιφραστικῶς τὸν γάμον. Β. 
Ωῷ. γ6. Μοῖραν] Εὐμοιρίαν, εὐδαιμιο- 
νίαν. ᾿Αμμορίην] Κακομιμορίην, ὅ ἐστι 
κακομοιρίαν. α]ρ. 80. Ἤέ μ᾽ ἐϊπλό- 
κῶμος βάλοι] Τὸ ἑξῆς, ἵνα καὶ γαῖαν 
ὑπὸ στυγερὴν ἀφικοίμην θεασαμένη 
Ὀδυσσέα. Β. 85. ᾿Ανδρὸς ἐϊφραίνοιμι 
νόημα] Μηδὲ ἄλλῳ συμμιγείην 

η ἃ 

τΝ 
τινι 



0 ῷ ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Υὖὔὺ οἵ -πσιτ. ΩΙΒ. ΧΣΝ 

Ὥς ἐφατ᾽" οὐτίκοω δὲ χρυσόθρονος ἤλυθεν ἠώς. 

τῆς δ᾽ ἄρω κλαιούσης ὄπω σύνθετο δὲ ἰος ̓ Οδυσσεύς" 

μερμήριξε δ᾽ ἔπειτα, ϑόκησε δέ οἱ κατὰ θυμὸν 

ἤδη γινώσκουσα παρεστάμενωι κεφαλῆφι. 

χλαῖναν μὲν συνελὼν καὶ κώεω, τοῖσιν ἔνευδεν, ᾿ΠῸ5 

ἐς μέγαρον κατέθηκεν ἐπὶ θρόνου᾽ ἐκ δὲ βοείην 

θηκε θύραζε φέρων' Δὴ δ᾽ εὔχετο, χεῖρας ἀνασ'χών᾽ 
Ζευ πάτερ, εἴ μ ἐθέλοντες ἐ επὶ τραφερήν τε καὶ ὑγρὴν 

ἤγετ᾽ ἐμὴν ἐς γαῖαν, ἐπεί μ ἑκωκώσατε λίην, Ἷ 

φήμην τίς μοι φάσθω ε ἐγειρομένων ἀνθρώπων 106 

ἔνδοθεν. ἔκτοσθεν δὲ Διὸς τέρας ἄλλο φανήτω. 

Ὃς ἐἔφατ᾽ εὐχόμενος" τοῦ δ᾽ ἔκλυε μητιέτω Ζεύς" Υ 

οὐτίκω δ᾽ εββρόντησεν ἀπ᾿ αἰγλήεντος Ὀλύμπου 
ὑψόθεν ἐκ νεφέων" γήθησε δὲ δῖος ᾿Οδυσσεύς. ἡ 
φήμην δ᾽ εξ οἴκοιο γυνὴ προξηκεν ὠλετρὶς τος 

πλησίον, ἔνθ᾽ ἄρω οἱ μύλαι εἴωτο ποιμένι λαῶν. 
τήσι δὲ δώδεκα πᾶσαι ἐπεῤῥώοντο γυναῖκες, 
ἄλφιτα τεύχρουσαι καὶ ἀλείατω, μυελὸν ἀνδρῶν. 

οἱ μὲν ἄρ ὥλλωι εὗδον, ἐπεὶ κατὼ πυρὸν ἄλεσσαν'᾽ Ἧ 

ἤ δὲ μῖ οὔπω παύετ᾽, ἀφαυροτάτη δ᾽ ε ἐτέτυχτο᾽ ΤΙς 

᾽ ῥώ μύλην στήσασω, ἔπος φάτο, σήμα ἄνωκτι" 

Ζεῦ πάτερ, ὅστε θεόσι καὶ ἀνθρώποισιν ἀνώσσεις, 

δ 
92. βόπα. δῖξος. 93. μερμήριζε ἃ τὴ. ΡΥ. μερμήριξε οχ διηθπά. Η 

10. ἔοι. 7. εὔχετο] εὔξατο Η. Ν. )Υ,.͵ τοο. φήμην Ρτίπιο βοηρίμπηι, Β60 Ὁ 
ΟἸΓΟΙΤΗ͂ΘΧΊΙΒ. ΒΊΡΘΥ δοιιίιιηι ΡΟΒίτι8. οἱ ἐν ΒΌΡΕΥ ν Η. ΡΟΗΒ, φημὴν νὴ 
104. δῖξος. Σοῦ; φήμην] φῆμιν 5106 1|1ὰ νατοίαίε Η. 10. Ἢ 
τοῦ. ἔοι. λαξῶν. ΙΟγ7. τῇσι δὲ] τῆσιν Η. τοῦ. ἀλείατα!] ἀλείφατα ἢ 
1009. πυρὸν Θἴ βι10Ὑ850Γ. σῖτον Η, 110. δ᾽ ἐτέτυκτο] γὰρ τέτυκτο, 864 δ᾽. 
ΒΌΡΘΓΙ γὰρ Η. 111. ἔεπος. βάνωκτι. 112. Γανάσσεις. , 

ἀνδρί. ΩΦ, 097. Θύραζε φέρων] Ἔν- εἶναι τὰ νέφη. ἐπιφέρει γὰρ ἡ ἀλετρ 
ταῦθα οἱ μνηστῆρες. Ψυϊσ. Ι1ο4. οὐδέποθι νέφος ἐστίν. Β. Ω. (5θἀ 
“γψόθεν ἐκ νεφέων] Πῶς οὖν φησιν ἡ 84 114.) τοῦ. Εἴατο, ψιλῶς, ἵν 
ἀλετρὶς, οὐδέποτε (510) νέφος ἐστίν ; νῦν ἦσαν. ψαὶρ. 1οΐ. ᾿Επεῤῥώοντο] Ἔῤῥω 
τὸν τόπον ἔφη ̓Αττικῶς ἐ ἐν ᾧ εἴωθε συγίσ- μένως ἐνήργουν. Ψυὶρ. ᾿Ἐῤῥωμένως ἐὶϊ 

τασθαι τὰ γέφη. ἢ τῶν χρυσῶν νεφῶν ἃ νοῦντο. Β. τοϑ. Αλφιτα] Τὰ ἀπ᾿ 
ἦν ἐν οὐρανῷ" ᾿Αλλ᾽ ὁ γὰρ ἄκρῳ ᾿Ολύμπῳ κριθῆς ἄλευρα. Β. (δα 119.) ᾿Αλείφατε 

ὑπὸ χρυσέοισι νέφεσιν (1]. ν΄. 523.). (οἷο. πθηοβο Β. οἵ Ψαὶρ. δα, ἀηΐ, 
Ψυ]ρ. Ἔκ τοῦ τόπου ὅπου εἰώθασιν δὲ τὰ ἀπὸ (Ψυ]ρ'.. ἐκ τῶν) πυρῶν ἄλευρα 

ΤᾺ "" 

΄ 



8. ΧΧ. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Υὖ 113-134. 409 

μεγώλ᾽ εἰβρόντησως ἀπ᾽ οὐρανοῦ ἀστερόεντος, 
ἝΝἝὌ “Δ 3 ν᾿ ΄ 7 7 7 

"δέ ποθ, γεῴφος ἐστί" τερῶς γὺ τεῶω τόδε φανεις" 
» -“" ΝΠ  Ἃ Ν Ὡ) ε) 2 ᾿ 

ρῆνον νυν κωὶϊ ἐμοι δειλή ἐγος. 0, ττι κεν εἴπω 115 

γηστήρες πύματόν τε καὶ ὕστωτον ἤἥμωτι τῶδὲε 
" μεγάροις Ὀδυσηος ἑλοίωατο δαϊτ᾽ ἐρατεινήν" 

δή μοι κωμάτῳ θυμωλγέϊ γούνατ᾽ ἔλυσαν, 
λῴιτα τευχούση᾽ γὺν ὕστωτω δειπνήσειων. 

Ἃς ἄρ᾽ ἔφη᾽ χαῖρεν δὲ κλεηδόνι, δῖος ᾿Οδυασεὺς, 120 

ηνός τε βροντῇ" φάτο γὰρ τίσασθαι ἀλείτας. 
Αἱ δ᾽ ἄλλαι διιωαὶ κατὼ δώματα κάλ᾽ ᾿Οδυσήος 

γρόμενωι ἀνέκωιον ἐπ᾽ ἐσχάρη ἀκάματον πῦρ. 
ἡλέμουχος δ᾽ εὐνηθεν ἀνίστωτο ἰσόθεος φὼς, 
μαάτω ἑσσάμενος" περὶ δὲ ξίφος ὀξὺ θέτ᾽ ὥμω" 125 

Νι 5». 6 Ν - ᾽ 7 Ν ΄ 

οσσὶ δ᾽ ὑπαὶ λισώροισιν ἐδήσωτο κωλῳ πέδιλω, 
͵ ΠῚ 37 »" 5» ΄ "» “- »" 

λετο δ᾽ ἄλκιμον ἔγχος, ἀκωχμένον ὀξέϊ χωλκῷ" 
"ὁ Δ Ἐς ἢ ἡδὰ 5 ἃ, Ν δ᾽ 5. ἡ Ε Σ ἐ 

τή ὁ ὧρ ἐπ᾿ οὐδὸν ων, πρὸς Ευρυκλειῶν ξειστε 
ων 7 »"» »"» μὲ 7, “δ κΝ, ΒΩ 

Μαιὼ φίλη, πὼς ξέϊνον ἐτιμήσωσθ ενὶ οἰκῶ 
" Δ. Ν ͵΄ ΕΝ ε Ὁ 5 7 

νὴ κωὶ σίτῳ : ἢ αὐὑτῶς κειτῶι ἀκηδῆς ; 130 
7 ὡς ᾽ ΕἸ 

"αὐτή γὰρ ἐμοὶ μήτηρ, πινυτή περ ἐοῦσω;, 
Γὰ ᾿ 3 

μπ'λήγδην ἕτερόν γε τίει μερόπων ἀνθρώπων 
7 ᾿- δ ἀ ἃ, μὰ “.᾿. 8 3. 9 ΄ 

είρονω, τὸν δέ τ ἀρείον ἀτιμήσασ' ἀποπέμπει. 
ὋΝ ΟῚ εκ »" 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε περίφρων ἙΕὐρύκλειω" 

11. βέπος. βείπω. 120. δῖξος. 

σσάμενος. 
ὺς τὸν ξεῖνον Η. τὸν ξεῖνον ὟΥ. 
32. ἐμπλήγδην] ἐκπλήγδην . 
εἰπε. 

. Ἄα]ρ.: οἱ οοά, ΒΒ. αι άθηι πος 
ὑπ 16 ΠΟ θΘη6 ἃ 119. 113. 
Ἱβρόντησας ἀπ᾽ οὐρανοῦ) Οὕτως ἡ ἀλε- 
νίς φησιν κατὰ τὴν κοινὴν ὑπόνοιαν. ἢ 
ὁ τὰ ὑψηλὰ τοῦ ᾽Ολύμπου ἐπουράνιά 
τι. Ὑι]ρ. 140. ᾿Ακήδης] ᾿Ατημέ- 
τος. δ 1}0. 131, Τοιαύτη γὰρ ἐμοὶ 
ἤτηρ] Οὐ διαβάλλει τὴν μητέρα, ἀλλὰ 
γε! ὅτι τοὺς μὲν πτωχοὺς εὐαγγελιζο- 

126. ὑπαὶ] ὑπὸ Η. ὙΥ, 
10. βοίκῳ. 

134. περίφρων] φίλη τροφὸς ὁ 

125. δείματα 
129. πῶς ξεῖνον 

131. ἐμοὶ] ἐμὴ Η. 
10. προσ- 

124. βισόθεος. 
128. ἔξειπε. 

μένους περὶ Ὀδυσσέως τιμᾷ καίπερ ψευ- 

δομένους, τοὺς δὲ ἀγαθοὺς διὰ τὸ μὴ ψεύ- 

δεσθαι ἀτιμάζει. ᾧ. 132. Ἐκαπλήγδην 

Ἐκπληκτικῶς. ἢ ἀκρίτως καὶ ὡς ἂν τύχῃ 

ἐμπελάζουσα τοῖς πράγμασι.  αἱρ. Ἔμ- 

πλήγδην] Παραφρόνως. ὅθεν καὶ ἐκπληκ- 

τικοὶ οἱ παράφρονες. Ω. Ὡς ἔτυχεν 

ἐμπελάζουσα τοῖς πράγμασι. Ὡς “χ54. 

Εὐρύκλεια] Γρ. Πηνελόπεια. Ηδ1]. 

ἃ Βὶς οὰ, δηΐῖ, ϑδ6ᾷἃ ἀρρᾶγοῖ ἴῃ αἴτοαιο βοο]ῖο ἐμ πλήγδην, ἐκπληκτικῶς οἵ -οἴ Βογῖ- 

πα 
δῃππὶ 6580θ. ΒΙΕΠΤΊΈΜ. 
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οὐκ ἄν μιν νῦν, τέκνον, ἀναίτιον αἰτιόωο. 
οἶνον μὲν γὰρ σῖνε καθήμενος, ὄφρ᾽ ἔθελ᾽ αὐτός" 
σίτου δ᾽ οὐκέτ᾽ ἔφη πεινήμεναι" εἴρετο γάρ μ!"». 

ἀλλ᾽ ὅτε δὴ κοίτοιο καὶ ὕπνου μιμνήσκοιτο, 

ἥ μεν δέμνι ἄνωγεν ὑποστορέσωι δμωΐσιν' 

αὐτὰρ ὁγ᾽ ̓ ὥς τις πάμπαν ὀϊζυρὸς καὶ ὥποτμος, 
οὐκ ἐθελ᾽ ἐ εν λέκτροισι. καὶ ἐν ῥήγεσσι » καθεύδειν, 

ὠλλ᾽ ἐν ἀδεψήτῳ βοέη καὶ κώεσιν οἰῶν 
ἔδρωθεν ἐν προδόμῳ" χλαῖναν δ᾽ ε ἐπιέσσωμεν ἡμεέϊς. 

Ὥς φάτο Τηλέμαχος δὲ δι’ ἐκ μεγάροιο βεβήκει, 

ἔγχος ἔχων" ἅμα τῷ γε κύνες πόδας ὁ ἀργοὶ ἕποντο. 

β᾽ δ᾽ μεν εἰς ἀγορὴν μετ᾽ εὐκνήμιδως ᾿Αχαιούς. 
ἡ δ᾽ αὖτε δμωΐῆσιν ἐκέκλετο δία γυναικῶν 

Εὐρύκλεί͵, ἾΩπσος θυγάτηρ Πεισηνορίδαο" 

᾿Αγρεῖθ, αἱ μὲν δῶμα κορήσατε ποιπνύσασαι; 

ῥώσσατέ τ᾽" “ἐν δὲ θρόνοισ᾽ εὐποιήτοισι τώπητας 

βάλλετε πορφυρέους" αἱ δὲ σπόγγοισι τραπέζας 
πάσας ἀμφιμάσασθε, καβήρατε. δὲ κρητήρως, 
καὶ δέπα ἀμφικύπελλα τετυγμένα" ταὶ δὲ μεθ᾽ ὕδωρ 

ἔρχεσθε κρήνηνδε, καὶ οἴσετε βασσον ἰουσαι" 

οὐ γὼρ δὴν μνηστηρες ἀπέσσοντωι μεγάροιο, 

135. αἰτιόῳο] αἰτιόω, οἴ ἀντιόωσον μγῸ ν. 1. 
ΡΙΆΒοΥ. ἔπινε Η. 10. βοῖνον. 

ἐν] ἔδραθ᾽ ἐνὶ Η. ΝΟ. 

ἔν τε θρόνοις εὐ. ὟὟ». 

..»ν 

127. Σίτου δ᾽ οὐκέτ Ἐφη] Κατὰ τὸ σιω- 
πώμενον ἐκδεκτέον τοῦτο. Ψισ. 140. 
Κορήσατε)] Σαρώσατε. εἴρηται δὲ κατ᾽ 

᾿ ἀντίφρασιν, ὡς καὶ τὸ σάρον ὕφελμα 
καλεῖται οὐκ αὖξόν τι ἀλλὰ τοὐναντίον 

παραιρούμενον καὶ μειοῦν. Ψ αἷσ. 152. 
᾿Αμφιμάσασθε] ᾿Απομάζετε (Βάᾶτῃ. 6 
ΜΒ8. ἀπομάξατε). Ψυὶν.. Καθήρατε 
δὲ κρητῆρας] Καθάρατε. ἔνθεν κόρημα. 
τοιγαροῦν κόρη ἡ καθαρά" καὶ ὀφθαλμοῦ 

« Φυνδ0] πησηἄοβα ἤδς οἴη (ΟΧἕι σΟὨΟΓΓΟ, 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Υ. 

141. ἔθελ᾽ ἐν] ἔθελε Η. 
10. ἐπιβξέσσαμεν. 

ι ζο. ἐν δὲ θρόνοισ᾽ εὐποιήτοισ ἔν τε θρόνοισιν εὖ. Η!. ἔν τε θρόνοις ἐὐποιητοῖσι 
153. δέπα] δέπα᾽ Η. Ἵ 

165. 

126. πῖνε] πίνε οἴ δ1- 
κὐϑς ἔδραθᾶνι, 

147. δῖῥα.. 146. ᾿Αχαιβούς. 
Ἷ 

' 
μ Ι 

κόρη τὸ διειδέστατον. τόγε ἐκκορηθεῖ; 
ἐκβληθείης ὡς κάθαρμα. Ἰαθήρατε καὶ ; 
καθάρατε. Β. ῷ. 152. Καὶ δέπα ἀμ- δ᾿ 
φικύπελλα τετυγμένα] Καὶ τὰ ποτήρι 
γεγενημένα περιφερῆ. Β. 155. Οὐ γὰν 
δὴ μνηστῆρες απαισσονται (516 51Π6 86- 
σΘηΐιι, {υΐρρο ἴῃ Π Δ] 1501}}5) μεγά- 
Ρ-" ἀλλὰ μάλα ε: ἐρηναῖόν σε ἐπεὶ κι 

πᾶσιν ἑορτή “] Τὴν »εομηνίαν πάντων τῶν 
θεῶν νομίζουσιν εἶναι. ταύτην γὰρ οἱ ' 

ΒΟΤΤΜ. 1 



18. ΧΧ. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Υ΄ὔ. ι56--ι-173. 90 5 

ἣν Ἄν... ἫΝ Ἁ ΕῚ Ν ἅ »" ε 7 

λλὼ μώλ ἡρι νεοντῶι, ἔπει κ͵ὠὶ πῶσιν εὐρτή. 
3 ᾽ ς ».. 18 Ὁ Ν 7 ιν .ΑΥ ἃ 

Ἃς ἔφαθ" αἱ δ᾽ ἄρα τῆς μάλω μὲν κλύον, ηδ᾽ ἐπίθοντο. 
ς μέ "χὰ 2 Ζ Ἂ 
ἱ μὲν ἐείκοσι βήσαν ἐπὶ κρήνην μελάνυδρον 
ε ΟἹ ᾽ »" Φ “ψ΄ “δ 

ἱ δ᾽ αὐτοῦ κατὰ δώματ ἐπισταμένως πονέοντο. 
μι: 5’ -“ "» Ἅ ε Ἐπ 

Ἐς δ ἥλθον δρηστῆρες οὐγήνορες᾽ οἱ μὲν ἐπειτῶ ιόο 
γ 2 Ζ΄ Ἁ ν ς Ν - 

" καὶ ἐπιστωμένως κεωσῶν ξύλα αἱ δὲ γυναῖκες 
5 Χ Φ᾿ υῆς τ Έ ,΄ 

λθον ἀπὸ κρήνης᾽ επὶ δὲ σφισιν ἡλθε συβώτης, 
» δί (ἃ ᾿ς » 7, 

ρεις σιώλους κατάγων, οἱ ἔσαν μετὼ πάσιν ἀρίστοι. 
ΠΝ ς , ," ὦ - ᾿κ 

αἱ τοὺς μέν ῥ᾽ εἴωσε καθ᾿ ἐρκεω καλὰ γέμεσθωι, 
ΕΣ - ΕΠ 71 φ 7, ὲ ὑτὸς δ᾽ αὖτ᾽ Ὀδυσήω προσηύδα μειλιχίοισι ιός 
νον ν 3 Ν » Ἂ 

Ξειν, ἡ ὡρτι σὲ μῶώλλον Αχιαιοὶ εἰσορόωσιν, 
ΕΝ τ . Ν ἐσ ΕῚ ς Ἂς Ψ 

ε σ ἀτιμάζουσι κωτῶ μεγῶρ, ως τὸ πάρος περ: 
Ἃς, Μ᾽ 7 ΕῚ 7 ᾿ 

Τὸν δ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Οδυσσεύς 
ΕΝ " Ν "7 Ν 7 ἣν» 

, γῶρ δὴ, Ευμαΐιε, θεοὶ τισαίωτο λώβην, 
ε « 3 ΄, 7 ν οἱδ᾽ ὑβρίζοντες ἀεικέω μηχανόωντωι 170 

» Ε » δ. 3 “» -“ 3 

ἴκῳ ἐν ὠλλοτρίῳ, οὐδ᾽ αἰδοῦς μοῖραν ἔχουσιν. 
ἃ ς -» Ν 3 νΑ, ᾿,, ὦ, Ἅ Ὡς οἱ μὲν τοιαῦτω πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον. 

γι ἢ 7 ᾿"«ἰ Ἃ ἂγὶ ὦ 

γχίμολον δέ σφ᾽ ἦλθε Μελάνθιος, αἰπόλος αἰγῶν, 

157. αἷ οὖν. 1 58. ἐβείκοσι. 16ο. ἐς] ἐκ Η. Υ. 10. ἀγήνορες] 
λχαιῶν ὟΥ. Ι6τ. αἱ ταὶ Η. ὟΥ. 166. ἄρτι] ἀρ τί Υ΄᾿᾽ 10. ᾿Αχαιβοί. 
γο. ἀεικέα] ἀτάσθαλα Ἡ. ΥΥ. 10. ἀξεικέα. 171. βοίκῳ. 

ρόὄγονοι τοῖς θεοῖς ἀνέθεσαν διὰ τὸ πρώ- ᾿Ἐπεὶ καὶ πᾶσιν ἐορτή] Ταύτην τὴν ἡμέ- 
ν αὐτὴν εἶναι τοῦ μηνὸς, πάσας τε ραν ἑορτὴν καὶ νουμηνίαν παρατίθεται 
ἃς ἀρχὰς προσῆψαν αὐτοῖς, ὀρθῶς ποι- ᾿Απόλλωνος ἱερὰν, ἵνα τῶν ἀνδρῶν περὶ 

ντες. τοὺς γὰρ ἁπάντων ἄρχοντας τοὺς τὴν ἑορτὴν καταγινομένων εὔκαιρον ἔχῃ 
κοίους (τοῖς ὁμοίοις 6πι. ΒΑΓ.) χρὴ τὸ ἐπιτίθεσθαι μνηστῆρσι. ]σ. τόο. 
εραίρειν. καὶ τῶν σίτων τὰς ἀπαρχὰς Ἔκ δ᾽ ἦλθον] Γρ. ἐς. Ηα1]. τό. Τρεῖς 
σι τοῖς θεοῖς ἀπονέμομεν. τοῦ δ᾽ ᾿Απόλ- σιάλους] Διὰ τὴν ἑορτὴν τρεῖς ἄγει. ἕνα 

νὸς ταύτην εἶναι νομίζειν τὴν ἡμέραν γὰρ καθ᾽ ἡμέραν εἰώθει. Σιάλους δὲ 
ἰκότως τὸ πρῶτον φῶς τῷ αἰτιωτάτῳ τοὺς εὐτραφεῖς καὶ ἡμέρους, χλούνας δὲ 
οὗ πυρός ', ἐκάλουν τε αὐτὸν καὶ Νεο- τοὺς ἀγρίους. Β. τ66. Ξεῖν᾽ ἢ ἂρ τι] 
νιον. ἡ ἱστορία παρὰ Φιλοχόρῳ (τ. Δύο μέρη λόγου τὸ ἄρ καὶ τὸ τί. Β. 
6 06}15 Ρ- 93.). Πρ. ἴῃ ἤηθ δτ]. 171. Οὐδ᾽ αἰδοῦς μοῖραν ἔχουσι] Οὐδὲ 

ΓΒΆΓΠ65. ΡΓῸ εἰκόσως ΤΟΡΟΒΗΪΌ εἰκὸς, ὡς, Β16 6115 τη 6] 15 Ῥγοροβαῖ νομείζομεεν ΡΓῸ νδ- 
ἰξειν. ΜΙ ἰδηιθη νουῦῖτ5 ν᾽ ἀθίιν ἐνόμοιξφον----ἐκάλουν τε. 1λαἴίνιι5 σῷ αἰσιωτάτῳ πορ}1- 
Ομ ἰδ. ΟΧΒου  ρίοΥ 5. νι ἀθίαν {Ἰθιθ μά τι5, ραυ το ριαπὶ ἀναθέντες ν6] 5᾽ 116 πιρηΐο οομποῖ- 
Ἰἰθητῖ5. Αἃ τοὶ σομῇ, ᾿πἔγα 50}0]. φ΄, 258. αυοα ρατζον οχ ΡΒ ΟΟ ΠΟΙ οχοουρίαμη 6556 
δβοῦνὰῦ Ἡομηλβί. δα βομο πὶ πὰς ἸΌ]ἀΘ πὶ ἔδοῖθηβ ἴῃ ΑΓἸδίοριι, Ρ] τ. 1127. ΟΟρποιηθ ἢ 
ΡΟ] 5. Νοοιπθηὶϊ! ποηππὶ ἀβαῦδηὶ πο ἰμγοιὶ ὁποίδπ. ΒΌΤΊΤΜ. 



900 ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Υ΄ὖὔ 1γ4--ττῖοῦ. 1,8. χτὶ 

αἰγώς ὥγων, αἱ πᾶσι μετέπρεπον αἰπολίοισι, 
δεῖπνον μνηστήρεσσι" δύω δ᾽ μ᾽ ἕποντο νομῆες. 175 

καὶ τὰς μὲν κατέδησεν ὑπ᾽ αἰβούση ἐριδούπῳ" 

αὐτὸς δ᾽ αὐτ᾽ Ὀδυσηα προσηύδα κερτομίοισι" 

Ξεὶν' , ἔτι καὶ νῦν ἐνθάδ᾽ ἀνιήσεις κατὰ δώμιω, 

ἀνέρας αἰτίζων: ἀτὰρ οὐκ ἐζεισθα, θύραζε; 

πάντως οὐκέτι γωΐϊ διακρινέεσθαι ὁ ὀΐω, ι8ο᾽ 

πρὶν χειρῶν γεύσασθαι" ἐπεὶ σύ περ οὐ κατὼ κόσμον 

αἰτίςεις" εἰσὶν δὲ καὶ ἄλλαι δαῖτες ᾿Αχαιῶν. 

Ἃς φάτο" τὸν δ᾽ οὔτι προσέφη πολύμητις ᾿Οδυσσεὺς, 

ὡλλ᾽ ἀκέων κίνησε κώρη, κακὼ βυσσοδομεύων. 

Τοῖσι δ᾽ ἐπὶ τρίτος ἦλθε Φιλαίτιος, ὄρχαμος ἀνδρῶν, ι85᾽ 

βοῦν στέϊρων μνηστήρσιν ἄγων καὶ πίονας αἰγως" 

πορθμήες δ᾽ ἄρα τούς ΜῈ διήγαγον, οἵτε καὶ ἄλλους 

ἀνθρώπους πέμπουσιν, ὅτις σφέας εἰσωφίκηται. 

καὶ τῶ μέν. εὖ κατέδησεν ὑ ὑπ᾽ αἰθούσῃ ἐριδούπῳ" 

αὐτὸς δ᾽ αὖτ᾽ ἐρέεινε συββώτην, ἄγχι παραστάς" ρο, 
Τίς δὴ ὁδὲ ξεῖνος νέον εἰλήλουθε, συβώτα, 

ἡμέτερον πρὸς δώμω: τέων δ᾽ εξ εὔχεται εἶνωι 

ἀνδρῶν ; ; ποὺ δέ νύ οἱ γενεὴ καὶ πατρὶς ὥρουρω: 3 

δύσμορος" ἤ τε ἔοικε δέμας βασιλῆϊ ἄ ὠὡνώτι. 

ἀλλὼ θεοὶ δυόωσι πολυπλώγκτους ἀνθρώπους, 195 

ὁππότε καὶ βασιλεῦσιν ἐπικλώσονται ὀϊζυν. 

176, κατέδησεν Ἡ. 864 ρτΐτηο, υὖ ΟρΙ ΠΟΥ, οἵα κατέδησαν. ΡΟ ΚΒ. κατ᾿ 
ἔδησαν ΚΝ. 180. διακρινέεσθαι] διακρίνασθαι Ν. 182. αἰτίζεις] αἰτίζοις, 
Η. αἰτίζοις Ν. 10. ἄλλαι] ἄλλοθι Ν,, 10. ᾿Αχαιξῶν. 188, εἰσαφί- 
κηται] εἰσαφίκηται Η. 180. κατέδησεν] κατέδησαν 108. ῥοΐδ, 
194. βέξοικε. βάνακτι. 106. ἐπικλώσονται] ἐπικλώσωνται Ἡ, , | 

ὀλίγον αἰδοῦνται. α]ρ. 182. Εἰσὶ δὲ ᾿Ιθάκης. Κεφαληνία δὲ καὶ αὐτὴ ὠνο- 
καὶ ἄλλοθι (ϑῖς 64. 4ηϊ.}] Οὐ διαπαν- μάζετο ὑπ᾽ Οδυσσέα οὖσα. Τοοϑ, 
τός. ἀλλ᾽ ὁρᾷ τὴν ἑορτὴν τοῦ ᾿Απόλλωνος. 5'ρα οο4. Πορθμῆες] Οἱ παραφέρον- 
Ψυ]ρ. Εἰσὶν δὲ καὶ ἄλλαι] Γρ. καὶ τες. υ]ρ. ΟΥἁ Βᾶγῃ. ΓρῚ Ποῤξ 
ἄλλοθι. ΗΔ]. 186. Βοῦν στεῖραν͵ἢ θμῆες γὰρ αὐτούς γε. Ἡδατ]. 195." 
Τῶν γὰρ ἀτόκων τὸ κρέας κάλλιστον. Β. Δυόωσι] Εἰς δύην καὶ κακοπάθειαν βάλ- 
187. Πορθμῆες δ᾽ ἄρα τούσγε διήγαγον] λουσι. Ω. Δηόωσι δ ΘΥΒουρίΟ υ 
Οὗτοι γὰρ ἐν τῇ ἠπείρῳ ἐνέμοντο καὶ ἰροχί. Γρ. καὶ δυόωσιν, ἤ ἤτοι ἐν δύῃ καὶ 
χρεία ἦν πορθμέως. φησὶ γὰρ, Δώδεκ᾽ κακώσει μεταβάλλουσιν, ἢ εἰς δύαν ᾿ἐμ- 
ἐν ἠπείρῳ ἀγέλας, τόσα πώεα οἰῶν (ξ΄. βάλλουσιν. Μπά, 133. 106. Ἐπι- 
100.). ἡ δὲ ἤπειρος ἀντικρὺ τῆς κλώσωνται ὀϊζύν] Οὐδὲ ἀξίαν δυσωποῦνε, 



“8. Χχ. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Υ. το7--ττ2ι 7. Φ0 7. 

Ἢ, καὶ δεξιτερῇ δειδίσκετο χειρὶ πωρωστάς" 
αἱ μιν φωνήσας ἔπεω πτερόεντα προσηύδα: 

Χαῖρε, πάτερ, ώ 2 ξεῖνε, γένοιτό τοι ἔς περ ὀπίσσω 

λβος" ἀτὰρ μὲν νῦν γε κωκοὶς ἔχεωι πολέεσσι. 200 
εὖ πάτερ, οὔτις σεῖο θεῶν ὀλοώτερος ἄλλος" 

ὑκ ἐλεαίρεις ἄνδρως, ε ἐπὴν δὴ γείνεωι αὐτὸς, 

εἰσ γέμεναι, κακότητι καὶ ἄλγεσι λευγαλεοισιν. 

ιον, ὡς ἐνόησω, δεδάκρυντωι δέ μοι ὄσσε 

μνησωμένω Οδυσῆος" ἐπεὶ κούκεινον ὀΐω 205 

οιάδε λαΐφε ἔχοντα κατ᾽ ἀνθρώπους ἀλάλησθαι, 
[ που ἔτι ζώει, καὶ ὁρῳ, φάος ἠελίοιο. 
ἰ δ᾽ ἡδὺ τέθνηκε, καὶ εἰν ᾿Αἴδαο δόμοισιν, 

Μοΐ ἔπειτ᾽ Ὀδυσῆος ἀμύμονος, ὃς μ' ἐπὶ βουσὶν 

σ᾽ ἔτι τυτθὸν ἐ ἐόντω, Κεφαλλήνων ἐνὶ δήμω. 210 

ὺν δ᾽ αἱ μὲν γίνονται ἀθέσφατοι, οὐδὲ κεν ἄλλως 
νδρί ἢ ὑποσταχύοιτο βοῶν γένος εὐρυμετώπων᾽ 
ἃς δ᾽ ἄλλοι με κέλονται ἀγινέμεναί σφισιν αὐτοῖς 

δμενωι" οὐδέ τι παιδὸς ἐ ἐνὶ μεγάροις ἀλέγουσιν, 

ὑδ᾽ ὄπιδα τρομέουσι θεῶν" μεμάασι. “γὰρ ἤδη 215 

ιτήματα δάσσασθαι δὴν οἰχομένοιο ἄνωκτος. 

ευὐτὼρ ἐμοὶ τόδε θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι φίλοισι 

198. βέπεα. 100. ἔς περ] ὥσπερ Ἡ. 20Ο. ἀτὰρ μὲν] ἀταρ μὲν, οἵ 

᾿Ῥοϑῖ ἀἁ ἴῃ ἀταρ οἵ γρ- ἐμὲ βιιργαὰ μὲν Η. 202. αὐτὸς) αὐτοὺς Ν΄. 

04. μοι ὕσσε] παρειαὶ ῥτῸ ν. 1]. Υ. 211. ἄλλως] ἄλλω, 564 Θχ τάβιγα Η.. 
ἌΛΩ Υ.. 212. ὑποσταχύοιτο ΑΡΟΙ]]οΟΗΐα5 ἴῃ ν. ΡΟΗΒ. 213. ἀγινέ- 

(εναι] ἀγεινέμεναι . 210. βάνακτος. 

αι. Β. 202. ἘΕΠΕΩΔΗ8Β ΓΕΙΝΈΛΔΙ. οὕτως δὲ καὶ τὸ, Ἴδει ἐν αἰνοτάτῳ '. παρὰ 

ἀθὸ πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν (ἃ. τε). τὸ ἰδίω δὲ καὶ τὸ ἐνίδιος, καὶ ἐν συγκοπῇ, 
ἜΪΙΝΕΑΙ. γενήσεις (807. γεννήσῃς). Ἔνδιος δ᾽ ὁ γέρων ἦλθ᾽ ἐξ ἁλός (δ΄. 450.), 

γυ]ρ:. 204. Ἴδιον ὡς ἐνόησα] Ψιλω-ὀ ὅὕτε ὁ ἥλιος καίει. Β. 4206. Λαίφεα] 

τέον τὸ ἴδιον. κυρίως μεν ἴδρωσω " γῦν δὲ Ῥάκη" ἢ λεπτὰ ἱμάτια. Ἄν. Κυ- 
ἡγωνίασα. παρακολουθεῖ γὰρ τοῖς ἀγω- ρίως τῶν πλοίων αἱ ὀθόναι, νῦν δὲ τὰ 

"ὥσι καὶ ἴδρως (510), καθὸ ἴδος τὸ θέρος παχέα ἱμάτια. Φ. 2009. Ἐπὶ βουσίν 
Ἱ τὸ θερινὸν κατάστημα ἐπειδὴ ὑγρόν. Γρ. ἐνί. Ηαι]. 212. Ὑποσταχύφτο] 

8 510 οα. Αὐροῃΐ. πιθμοϑο ρΓῸ ἐσειδή: ἰοχί. οα, ἐπὴν δή. ΒΌΤ' ΤΜ. 
ἡ Θ1ς οαπὶ Ἰομὶ οἴϊδιι ρ]οββα νυ]ρ', ἴῃ οα. αηΐ. Ἴλιον, ἤδρωσα, ἠγωνίασα. ΒΌΤΥΜ. 
ἱ Ἡιχουῖβ οχ Η πιοτὸ οἰταΐα τι ρτὸ {Π0 Σ τείνει ἐν αἰνοτάτῳ [Π, θ΄, 476. βοα οκῖ οχ Ἡρδὶοά. 

Α, 207. Μια. Ησνῃ, δὰ ᾿ΠΠαπὶ ἰοοῦ. ΒΌΤΤΥΜ, 
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πόλλ᾽ ἐπιδινεϊτωι" μάλα μὲν κακὸν, υἷος ἐόντος, 
ἄλλων δῆμον ἱκέσθαι, ἰ ἰόντ᾽ αὐτῇσι βόεσσιν, 

ἄνδρας ἐ ἐς ἀλλοδωπούς" τὸ δὲ ῥ ῥίγιον, αὖθ, μένοντα 220 

βωυσὶν ἐ ἐπ᾿ ἀλλοτρίησι καθήμενον ὥλγεω πάσχειν. ' 
καί κεν δὴ πάλαι ἄλλον ̓ ὑπερμενέων βασιλήων | 

ἐξικόμην φεύγων' ἐπεὶ οὐκέτ᾽ ἀνεκτὼ πέλονται" ' 

ὠλλ᾽ ἔτι τὸν δύστηνον ὁ ὀΐομνωι, εἴποθεν ἐλθὼν ἰ 

ἀνδρῶν μνηστήρων σκέδασιν κατὼ δώματα θείη. 228 

Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις ᾿Οδυσσεύς" | 

βουκόλ᾽, ἐπεὶ οὔτε κακῷ οὔτ᾽ ἄφρονι φωτὶ ἔοικως, ' 
γινώσκω δὲ καὶ αὐτὸς, ὅ τοι. πινυτὴ φρένας ἵκει, | 

τοίψεκά τοι ἐρέω, » καὶ ἐπὶ μέγαν ὅρκον ὀμιουμναι" 

ἴστω νὺν Ζεὺς πρῶτα, θεῶν, ξενίη τε τράπεζα, 230 
ἰστίη Ἢ Ὀδυσήος ἀμύμονος, ἣν ὠφικάνω, ' 

ἡ σέθεν ἐνθάδ᾽ ἐόντος ἐλεύσετωι οἴκαδ᾽ ᾿Οδυσσεύς" 

σοισιν δ᾽ ὀφθωλμοῖσιν ἐπόψεωι, αἱ κ᾽ ἐθέλησθα, ' 

κτεινομένους, μνηστηρας, οἱ ἐνθάδε κοιρανέουσι. 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε βοῶν ἐπιβουκόλος ἀνήρ' 235 
αἱ γὰρ τοῦτο, ξεῖνε, ἔπος τελέσειε Κρονίων᾽ 

γνοίης, οἱή ἐμὴ ϑύνωμεις καὶ χεῖρες ἔποντωι. 

Ὡς δ᾽ αὕτως Εὔμαιος ἐπεύξωτο πᾶσι θεοῖσι, 

νοστῆσαι Ὀδυσηα πολύφρονα ὅνδε δόμονδε. 

Ὡς οἱ μέν. τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον. 240᾽ 

μνηστῆρες, δ᾽ ἄρα Τηλεμάχῳ θάνατόν τε μόρον τε 
ἤρτυον᾽ αὐτὰρ ὁ τοῖσιν ἀριστερὸς ἤλυθεν ὄ ὀρνίς, 

αἰετὸς ὑψιπέτης, ἔ εχξ δὲ τρήρωνα πέλειαν. 

τοῖσιν δ᾽ ᾿Αμφίνομος ἀγορήσατο, καὶ μετέειπεν" 

ὯΩ φίλοι, οὐχ, ἡμῖν συνβεύσετωι ἥδε γε βουλὴ, 245 

210. ἄλλων] ἄλλον Υ'. 10. αὐτῇσι] αὐτοῖσι Η. 220. τὸ δὲ] τόδε Η. 
221. ἀλλοτρίησι 6Χ 6πηθη(. Η. 227. Ρέβοικας. 228. ὅ τοι] ὅτι Η.᾿ 
220. βερέω. 220. βίστω. 241. ξιστί. 232. οἴκαδ᾽ δῖος Ψ, 
10. βοίκαδ᾽. 235. προσέειπε. 236. ξβέπος. 237. γνοίης] γνοίης χ᾽ 

Η. Ν. ΝΥ. 5238. ἐπεύξατο) ἐπηύξατο . 4220. βόνδε. 244. μετέξειπεν. 

Αὔξοιντο. Ω. Ὑποσταχύοιτο] Ἔπαύ- πολλὰς στροφὰς λαμβάνει. υ]ρ. 230. 
ξοιτο. Ψ]σ. 218. Πόλλ᾽ ἐπιδινεῖται)] Ἐξενίη τε τράπεζα] Γρ. ὕπατος καὶ ἄρισ- 
Ἔν τοῖς στήθεσιν ἀνακυκλεῖ ὁ λογισμὸς, τος. ἨαΥῖ, 245. Συνθεύσεται Συν- 
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ἡλεμάχοιο φόνος" ἀλλὰ μνησώμεθω δαιτός. 
Ἃς ἔφατ᾽ ᾿Αμφίνομνος" τόϊσιν δ᾽ ἐπιήνδανε μῦθος. 

λθόντες δ᾽ ἐς δώματ᾽ Ὀδυσσῆος θείοιο, 
λωΐίνως μὲν κωτέθεντο κωτὰ κλισμούς τε θρόνους τε᾿ 
δ᾽ ἱέρευον ὄϊς μεγώλους καὶ πίονως αἶγας, 250 
ῥευον δὲ σύας σιώλους καὶ βοῦν ὠγελαίην" ᾿ 
πλάγχνω δ᾽ ἄρ᾽ ὀπτήσαντες ἐνώμων" ἐν δ᾽ ἄρω οἶνον 
ρητήρσιν κερόωντο᾽ κύὐπελλώ δὲ νέῖμε συβώτης. 

τον δέ σφ᾽ επένειμε Φιλοίτιος, ὄρχώμος ἀνδρῶν, 
αλόὶς ἐν κανέοισιν᾽ ἐωνοχόει δὲ Μελανθεύς. 255 
δ᾽ ἐπ᾽ ὀνείαθ᾽ ἑτόϊμιω, προκείμενω χεῖρως ἴωλλον. 
Τηλέμωχος δ᾽ Ὀδυσήω καβίδρυε, κέρδεα, νωμῶν, 

τὸς εὐστωθέος μεγάρου, πρὼ λάϊνον οὐδὸν, 
φρον ἀεικέλιον παραθεὶς, ὀλίγην τε τράπεζαν' 
ἂρ δ᾽ ἐτίθει σπλάγχνων μοίρας, ἐν δ᾽ οἶνον ἔχευεν 26ο 
ταὶ χρυσέῳ, καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπεν" 
Ἐνταυθοι νῦν ἦσο μετ᾽ ἀνδράσιν οἰνοποτώζων᾽ 
Ῥτομίας δὲ τοι αὐτὸς ἐγὼ καὶ χεῖρως ἀφέξω 
ἄντων μνηστήρων" ἐπεὶ οὔτοι δήμιός ἐστιν 
κος δὸ, ἀλλ᾽ ᾿Οδυσῆος" ἐμοὶ δ᾽ ἐκτήσατο κεῖνος. 26ς 

247. ἐπεξάνδανε. 250. ὄξις. 252. δ᾽ ἄρα] δέ τε Η. ΝΥ. Ὁ. βοῖνον. 
5. ἐφῳνοχόει] ἐω νοχόει ἃ τὴ. ΡΓ., ν δἀαϊζιηι 6 τοοθηβίοπο Η. ΡΟΙΒ, 
, ἐξοινοχόει. 250. παραθεὶς] καταθεὶς 5ι:ργΆ 801. ρΡΥῸ ν. 1. Η, καταθεὶς 
8) ΑΡοΪ]]οηΐι5 [μϑχίοο ν. ἀεικέλιον ΡΟῚ 5. καταθεὶς ὟΥ. 10. ἀξεικέλιον, 
0. καὶ βοῖνον. 261, ἔξειπεν. 262. βοινοποτάζων. 265. ᾿Οδυσῇῆος" 

θείοιο ᾿ 
9} ̓ Οδυδῆος ὰ ἐμοὶ Η. 10. βοῖκος. 

χεσθήσεται. Β. 250. Οὐδ᾽ ἱέρευον ἔτι ἐν ἀγέλαις οὖσαν, καὶ μήπω ὑπὸ 

Ἰ Παρατηρητέον ὅτι μόνους τοὺς μνη- ζυγὸν οὖσαν. Β. 252. Ἔν δ᾽ ἄρα 

ἥρας θεοῖς θύοντας οὐκ οἶδεν Κ, ΨΪο. οἶνον") γρ. ἐν δέ τε οἶνον. ΗΔ]. 

1. Βοῦν ἀγελαίην] ᾿Αγελαστικὴν, 255. ᾿Εφνοχόει} Οἶνον τοῖς κυπέλ- 

κ Βομδ μυῖο βομο]ο τοϑρομπάοί ᾿θαιπιὰ βἰοιξ οχ οᾶ. Αὐρθηΐζίη. σϑροβιυὶ, ρΙῸ 6 αυοὰ 
; ἴῃ. εὐὰ, τροθηΐ, οἵ ἴῃ ἰοχίια, οἱ δ᾽ ἱέρευον. Νοαιο ζαπλθη 110 πιοᾶο ργοσθαϊξ βουπιο 
εἴθ, 864 πιθπάοϑβιιτη 6586 ᾿ρϑπη Βομο] πὶ οχ Επιδία το ραϊοῖ, αὶ ἴζα : Σηρειοῦνται 
ἵν σοῖς ῥηθεῖσιν οἱ παλαιοὶ, ὡς ἐνθάδε καὶ μόνον οἱ μνηστῆρες ἱερεύουσιν ὄϊς καὶ τὰ ἱξῆς ὡς ἐῤ- 
ἢ ἀλλαχοῦ δὲ τῆς ὁμηρικῆς ταύτης ποιήσεως οὐχ εὕρηνται σοῦφο ποιοῦντες. πᾶς Βατ- 
ψ" - Ἰοπιπιᾶΐο γα]σαίΐο, 5. ΠΟ] ο ποβίτο αἰζοχυὶϊν πο, εἰ μὴ ἐνταῦθα μόνον, 

ΥὙΟΙ,. 11. ΕΘ 
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ὑμέϊς δὲ, μνήστηρες, ἐπίσχετε θυμὸν ἐνὶπῆς 

καὶ χεῖρως" ἵνὼώ μή τις ἔρις καὶ νέϊκος ὕρηται. Ἔ 

Ὃς ἔφαθ οἱ δ᾽ ἄρω πάντες ὀδὰξ ἐν χείλεσι φύντες 
Τηλέμαχον θαύμαζον, ὃ ὃ θαρσαλέως ἀγόρευε. ᾿ 
τοσιν δ᾽ ᾿Αντίνοος μετέφη, Εὐπείθεος υἱός" 276 

Καὶ χωλεπόν σερ ἐόντω δεχώμεθω μῦθον, ᾿Αχιαμοὶ, 

Τηλεμάχου" μάλα δ᾽ ἡμιν ἀπειλήσας ἀγορεύει. ᾿ 

οὐ γὰρ Ζεὺς εἴωσε “Κρονίων. τῷ κέ " ἤδη ΝΥ 

παύσαμεν ἐν μεγάροισι, λιγύν Ἣν εόντ᾽ ἀγορητήν. ' 

Ἃς ἐφατ' ᾿Αντίνοος᾽ ὁ δ᾽ ἄρ᾽ οὐκ ἐμπάςετο μύθων. 27: 
κήρυκες δ᾽ ἀνὼ ὥστυ θεῶν ἱ ἱερὴν, μδϑρερυνομ ὶ 

γον" τοὶ δ᾽ ἀγέροντο καρηκομόωντες ᾿Αχαωιοὶ | 
ἄλσος ὕπο σκιερὸν ἐκατηβόλου ᾿Απόλλωνος. Ἵ 

Οἱ δ᾽ ἐπεὶ ὠὥπτησων κρέ᾽ ὑπέρτερω καὶ ἐρύσωντο, 

μοίρας δασσάμενοι δωίνυντ᾽ ἐρικυδέα. δαῖτα: 28. 

πὰρ δ᾽ ἄρ᾽ Ὀδυσσηὶ μῖραν θέσαν, οἱ ῥ' ἐπένοντο, 

ἰσήν, ὡς αὐτοί περ ἐλάγχανον᾽ ὡς γὰρ ἀνώγει 
Τηλέμαχος, φίλος, υἱὸς Ὀδυσσῆος θείοιο. 4} 

Μνηστήρως δ᾽ οὐ πάμπαν ἀγήνοροις εἴω ᾿Αθήνη ἑ 

λώβης ἰσιχεσθαι θυμωλγέος" ὄφρ᾽ ἔτι μῶλλον 28: 
δύῃ ἄ ὥχος κραδίην Δαερτιάδην ᾿Οδυσῆω. ] 

ἤν δέ τις ἐν μνηστήρσιν ἀνὴρ, ἀθεμίστια εἰδὼς, 

Κτήσιππος δ᾽ ὅ ὄνομ᾽ ἔσκε, Σώμη δ᾽ ἐνὶ οἰκία ναῖϊεν" ' 

ὃς δή τοι κτεάτεσσι πεποιθὼς πατρὸς ἔοιο Ἢ 

267. χεῖρας] χειρῶν Η.Ψ. “2669. ἀγόρευε] ἀγορεύει δ, 271, 277. ᾿Αχαίβοῖ 
275. μύθων] μύθῳ Ν. 276. ξάστυ. 278. βεκατηβόλοι 
270. Γερύσαντος. 281. οἵ ῥ᾽ ἐπένοντο] οἱ πονέοντο ἡ. 4282. βίσην. 286. Λα 
βερτιάδην. 87. βειδώςξ.. 488, βοικία. 280. πατρὸς ἑοῖο} θεσπεσίοισι ᾿ 
10. ἑξοῖο. ὗ 

«ἢ 
δν 

λοις ἐπέβαλεν, οὐκ ἐκίρνα. εἶπε γὰρ τῶν μνηστήρων ἀλλ᾽ οἱ τῶν ᾿Ιθακησί 
ἄνω, κρητῆρσι κεράσσατο. Β. 4606, οἱ δημόσιοι βουλευταί (ἀ6]. γΟΟΘΘ6ΠΙ|) 
Ἐνιπῆς]) ᾿Επιπλήξεως. ἐνιπὴ ἡ διὰ λόγων βούλεται δὲ δεῖξαι ὅτι ᾿Απόλλωνος 
δι 2 ΝΣ Ν ν᾿, πε ὄἄωθ ὑδι ε ΄ Ν οὶ 'κ5...»... “ 
ἐπίπληξις καὶ ἀπειλὴ, ἀπὸ τοῦ ἐνέπω. ἑορτή. Τὸ, οἱ δ᾽ ἐπεὶ ὠπτήσαν, μετέβ 

ψυϊρ. [Ι͂ἢ Ηδη]. νοοὶ ἐνιπῆς βυρτα-ὀ πάλιν ἐπὶ τῶν μνηστήρων. Β. 
δορί π) ἀπειλῆς. 276. Κήρυκες δ᾽ Ὃς δή τοι κτεάτεσσι πεποιθώς] ᾿Ηθικᾶ 
ἀνὰ ἄστυ θεῶν ἱερὴν ἑκατόμβην) Οὐχ οἱ δείκνυσιν ὁ ποιητὴς ὅτι οὐδὲν συλλαμ 
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᾿ ῥώ τότε μνηστῆρσιν ὑπερφιάλοισι μετηύδα" 
Κέκλυτέ μευ, μνηστῆρες ὠγήνορες, ὄφρα τι εἴπω" 

δίρων μὲν δὴ ξεῖνος ἔχει πάλαι, ὡς ἐπέοικεν, 
ν᾿ οὐ γὰρ κωλὺν ἀτέμβειν, οὐδὲ δίκαιον, 

ἥγους Τηλεμώχου, ὅς κεν τάδε δώμαθ᾽ ἵκηται. 295 

λλ᾽ ἄγε οἱ καὶ ἐγὼ δῶ ζείνιον" ὄφρω καὶ αὐτὸς 
᾿ λοετροχόω δωη γέρας, ἡξ τω ἄλλῳ 

μώων, οἱ κωτὼ δώμωτ᾽ ᾿Οδυσσήος θείοιο. 
Ἃς εἰπὼν, ἔῤῥιψε βοὺς πόδω χειρὶ πωχείη, 

᾽ Ζ ε ΓΦ ΤΙ ὡ» 5 ΠΝ 

είμιενον, ἐκ κανέοιο λωβών" ὁ δ᾽ ἀλεύατ᾽ ᾿Οδυσσεὺς, 300 

ὦ παρωκλίνας κεφωλήν' μείδησε δὲ θυμῷ 

αρδόνιον μώλω τοῖον" ὁ δ᾽ εὔδμητον βάλε τοῖχον. 

202. ξείπω. 203. ἐπέβοικεν. 
. ἔοι. 200. ἐειπών. 
, μάλα Η. Σαρδάνιον μάλω ὟΥ. 

ἔνει πλοῦτος πρὸς σωφροσύνην. Ν᾽ ι]ρ. 
Γρ. θεσπεσίοιο ϑιιρτἃ πατρὸς ἑοῖο" 1, 
ΟΕ. οχ Ηδι]. 207. Λοετροχόῳ] 
ὕν τῷ τὰ λουτρὰ παρέχοντι (ΜΒ, 
ἃΥΏ. ἐπιχέοντι τῷ λούοντι), ἢ παρα- 

«εὐάζοντι.  α]ρ, Ἴσως τινὶ πρὸς τὰ 
υτρὰ ἀποδεδειγμένῃ γυναικί. τοὺς γὰρ 
χσιλικωτέρους εὐγενεῖς ἔλουον παρθένοι. 

. 8302. Σαρδόνιον] Σεσηρὸς, σαρκασ- 
κὸν, ἐπιπλαστόν. παρὰ τὸ μόνον σεση- 
γαι τὰ χείλη μὴ μέντοι γελᾷν. Β. 
χρδάνιον μάλα τοῖον] Σεσηρὸς ἐπ᾽ ὀλέ- 
ῳᾧ. Φασὶ τὸν ἡφαιστότευκτον ὑπὸ 
ἰὸς Εὐρώπῃ δοθέντα φύλακα τοὺς ἐπι- 
χίνοντας τῇ Κρήτη ἰδίως τιμωρεῖσθαι. 
Ἰδῶντα γὰρ εἰς πῦρ καὶ θερμαίνοντα τὸ 
τῆθος περιπτύσσεσθαι αὐτούς. ὧν καιο- 

ἔγων ἐκεῖνον σεσηρέναι. ἔνιοι δὲ γίνεσ- 
ει λέγουσιν ἐν Σαρδοῖ τῇ νήσῳ σέλινον 

204. Βίσην. 
302. Σαρδόνιον μάλα} Σαρδάνιον δ᾽ ἄρα οἴ 5ιιργάϑοΓ. 

206. ἀλλ᾽ ἄγε] ἀλλά τε Υ͂. 

τοιοῦτον, ὃ τοὺς φαγόντας ξένους μετὰ 

σπασμοῦ σεσηρότας ἀπόλλυσθαι ποιεῖ. 
Τίμαιος δέ φησι τοὺς γεγηρακότας τῶν 

γονέων ἄγειν αὐτοὺς πρὸς βόθρον καὶ 
καταβάλλειν εἰς αὐτὸν τοὺς δὲ ὡς μα- 
καρίως ἀποθνήσκοντας γελᾷν. ἄλλοι δὲ 
ἄλλως. ἄμεινον δὲ, τὸν ἐπὶ καταμωκήσει 
προσποίητον γέλωτα, παρὰ τὸ σεσηρέναι 
ὅ ἐστιν ἀνοίγειν τὰ χείλη. ἡ ι]ρ. ΣΑΡ- 
ΔΙΟΝ (510) ΜΑΛΑ ΤΟΙΟΝ π Οἱ 
τὴν Σάρδον (Σαρδόνα οἴη. ΒΑΓ.) κατοι- 
κοῦντες ἀπὸ Καρχηδονίων ὄντες χρῶνται 

νόμῳ τινὶ βαρβαρικῷ καὶ πολὺ τῶν Ἕλλη- 
νικῶν Ὁ διηλλαγμένῳ. τῷ γὰρ Κρόνῳ θύ- 
ουσιν ἡμέραις τισὶ (Μ5. Βᾶτη. τρισὶ) 
τεταγμέναις οὐ μόνον τῶν αἰχμαλώτων 
τοὺς καλλίστους ἀλλὰ καὶ τῶν πρεσβυ- 
τέρων τοὺς ὑπὲρ ἑβδομήκοντα ἔτη γεγενη- 
μένους. τούτοις δὲ θυομένοις τὸ μὲν δα- 

᾿ Τίᾳ Ῥουβ. ἴῃ Ἀρροπᾷ. οουῖσὶῦ αποᾶ βῖπο β᾽51α Τρ. διυΐθα ἀράογαῖΐ “" θεσσεσίοισι »ΥῸ πα- 
πρὸς ἑοῖο. Δ ΟΥλτ [ἈΠΊΘἢ 6556 ναγιοϊαΐοῃ θεσσεσίοισιν ΑἸ Πρ βα τὶ ποΐα πη. [{Π{ἴργο 

ΒΡΊ οἷο 5ἰζ, ᾿ἰδυιια θεσπεσίοιο Βρηδιι ἀοϑιϊξα [αν ῬΟΥ ΘΓΓΟΙΌΠῚ ᾿γγορβῖβδο ἴῃ ἉἸΤοσδ πὰ Ῥογ- 
ὯΪ ποΐδη, θεσσεσίοισι ᾿ς οἰἴαι ἄαγο, οἵ [ὈΓπιδηλ δα τα το] αἸΟὨΪ5. Βυιδ5 Πμ ΑΓ γῸ- 
εἰ, ΒΌΤΤΜ. 
ἤΉΟς βομοϊϊανη ἴῃ οὐ. ἃηΐ. δα ἄμποπι Πἰδυὶ τοϊοεοῖ, ΒΌΤΊΜ, 
" Ἑὰ. διηΐ. ᾿Ελληνῶν, τοσοηϊι, Ελλήνων. ΒΌΤΤΜ. 

"62 



919 ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Υὖ 303-221. 118. ΧΧ. 

Κτήσιππον δ᾽ ἄρα Τηλέμαχος ἡνίπωπε μύθῳ" 
Κτήσιππ᾽, ᾿ μάλα τοι τόδε κέρδιον ἔπλετο θυμῷ: 

οὐκ ἔβαλες τὸν ξεῖνον" ἀλεύατο γὰρ βέλος αὐτός" 

1 γάρ. κέν σε μέσον βάλον ἐ ἐγχεὶ ὀξυόεντι, 
καί κέ τοι ἀντὶ γάμοιο πατὴρ τάφον ἀμφεπονεῖτο 

ἐνθάδε: τῷ μή τίς μοι ἀεικείας ενὶ οἴκῳ 

φαινέτω᾽ ἤδη γὰρ γοέω καὶ οἶδ ἐζαστα, 

ἐσθλώ τε καὶ τὰ χέρεια" πάρος δ᾽ ἔτι νήπιος ἤω. 
ὠλλ᾽ ἐμπής τάδε μὲν καὶ τετλάμεν εἰσορόωντες, 

μήλων σφαζομένων, οἶγοιό τε πινομένοιο, 

καὶ σίτου᾽ χαλεπὸν γὰρ ἐρυκωκέειν ἔγνω πολλούς. 

ὠλλ᾽ ἄγε, μηκέτι μέοι. ροῦῖροι ῥέζετε δυσμενέοντες" 

εἰ δ᾽ ἤδη μ αὐτὸν κτέϊνωι μενεαίνετε χωλκῷ, 

καί κε τὸ βουλοίμην, καί κεν πολὺ κέρδιον εἴη 
τεθνάμεν, ἢ ἢ τάδε αἰὲν ἀεικέω ἔργ᾽ ὁράασθαι, 

ξείνους τε στυφελιζομένους, δμωάς τε γυναῖκας 
ῥυστάζοντας ἀεικελίως κωτῶ δώματα καλά. 

Ἃς ἔφαθ" οἱ δ᾽ ἄρω σάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπή. 

ὀψνὲ δὲ δὴ μετέειπε Δωμαωστορίδης ᾿Αγέλωος" 

852 

416 

32. 

) 
4208, ἀξεικείας. βοίκῳ. 300. βοῖδα βέκαστα. 410. δ᾽ ἔτι τιη6 5011. 

Ρίιπὶ Η. 86 μοῦ, υὖ ορίηοι, 8ἃ0ὺ ᾿ἰρβᾶὰ ρεϊμηα τῃᾶπι. ΡΟΗΒ' 
412. ῥοίνοιο. 410. εἰ δ᾽ ἤδη] εἰ δὴ μή Η. Ρ. 417. τάδε αἰὲν" 
τάδ᾽ αἰὲν Η. 10. ἀβεικέα Ρβέργ᾽. 3410. ἀβεικελίως. δι μοτέξι 
10. ᾿Αγέλαξβος. 

τ} - κρύειν αἰσχρὸν εἶναι δοκεῖ καὶ δειλόν “, 
τὸ δὲ ἀσπάζεσθαι, καὶ γελᾷν ἔσχατον 

Ἁ “ 4 3 “φ Ν ’ 
καὶ προϊόντων 1 ἀνδρῶδές τε καὶ καλόν. 
“ Ἀ Ν Ν 8 Ὁ -" , ὅθεν φασὶ καὶ τὸν ἐπὶ κακῷ προσποίητον 

, “ , «ε λι κῃ ΄ 
γέλωτα κληθῆναι σαρδόνιον. ἡ δὲ ἱστορία 
παρὰ Δήμωνι". νυρ. 394. Τόδε κέρ- 
διον] Τὸ μὴ βαλεῖν, ἐπεὶ αὐτὸς (ἂν 1η8. 

ο Τία ἴῃ οἄ. δηΐ. 
λον. ΒΟΌΤΤΜ. 

Ρ Ηδβυοῖ. ν. Σαρδ. γελ.. δαα!] ἀλλήλους. 
4« 5.10. νἱά. ἔσχατον καὶ προσποίητον. 
τ Τὴ ΤΠΡΓῸ περὶ σ΄ωροιμιῶν. 

5ΘΟΌΓΘ ρασηΐ. 
Π6ΠΊ ρουβρὶοῖο. ΒΌΤΤΜ. 

ὃ καὶ κρεῖττον. ψιηά. 12 3: 

Ιη γϑοθῃΐί. δῆλον, αιοά Βαγποβῖι5, 6 Μ8. υὐ αἷξ, παξανὶῦ ἴῃ δοῦ. 

ΒΟΤΊΤΜ. 
για. 51006115 Αὐτά πὶ ἔγαρηηθηία, ραβ. 22. 

" Μαίιιῃ πος ργθοορίαπι ἴῃ ΕΟΙΊΘΥΙ ἰσχύι μιισυβααθ (ὨΪ5] 4ιοα Βαγμθϑίαβ (δοῖίθ Ἰὼ 
ὨλΙσγαν 1) 80 ΟΠ 5 ΟὈδογναΐαμῃ Ὠϊο νἹᾶθο ; ἀππὶ δείδιμεεν, μέροαμεν, μέριωτον, σέτλαθ 

Νδηλ ἱπῆηϊαν,, οὐ 5 ἐνεελμάμει Ἰορτ τ πγὰ ἔογ πη οϑίν Βα] δῖ μἷο τεϊον 

Εγηθϑβῖ.) ἀνήρησο, ἢ τὸ βαλεῖν τὸν ξέ. 
νον, αἱρεῖται τὸ κέρδιον.  Ϊϊρ. 411’ 
Τετλάμεν] Παροξυτόνως, εἴτε ἀπὸ τοὶ 
τλῆμι εἴτε ἀπὸ τοῦ τετλάκαμεν συγκέ: 
κοπταιδ. Β. 416. ἮΕεν ἰθχί. Γρ. ᾷ 

31 3" 
στάζοντας) Ῥυστάζειν γὰρ τὸ μετὰ 

ΒΟΤΊΜ. Ἷ 

ΒΌΤΤΥΜ. 



18. ΧΧ. ΟΔΥΣΣΕΙ͂ΑΣ Υ΄ὔι 322-348, 4915 

Ὦ φίλοι, οὐκ ἂν δή τις ἐπὶ ῥηθέντι δικωίῳ 
ἐντιβίοις ἐπέεσσι καθαπτόμενος χωλεπαίνοι" 
μήτ᾽ ἔτι τὸν ξέϊνον στυφελίζετε, μῆτε τίν ἄλλον 

ἡμώων, οἱ κατὼ δώματ᾽ Ὀδυσσῆος θείοιο. 325 
Τηλεμάχῳ δέ κε μῦθον ε ἐγὼ καὶ μητέρι φαίην 

πον, εἰ σφῶϊν κρωδίη ὥδοι ἀμφοτέροισιν 

φρω μὲν ὑμῖν θυμὸς ἐ ἐνὶ στήθεσσιν ἐώλπει 

γοστήσιαι Ὀδυσηα πολύφρονω ὅνδε δόμονδε, 

γόφρ οὔτις νέμεσις μενέμεν τ ἥν, ἰσιχέμεναί - τε 330 

μνηστήροις κατὰ δώματ᾽" ἐπεὶ τόδε κέρδιον ἡ ήεν, 

εἰ νόστησ᾽ ᾿Οδυσεὺς, καὶ ὑπότροπος ἵκετο δῶμα: 

γὺν δ᾽ ἤδη τόδε δὴ ἡλον, ὅτ᾽ οὐκέτι νόστιμός ἐστιν. 

ὡλλ᾽ ἄγε, σή τάδε μητρὶ παρεζόμενος κωτάλεξον, 
γήμασθ᾽ ὅ ὁστις ἄριστος ἀνὴρ καὶ πλέϊιστω πόρησιν᾽ 435 

ὑφρω σὺ μὲν χαίρων πατρώϊο πάντα γέμηωι, 

ἔσθων καὶ πίνων" ἡ δ᾽ ἄλλου δώμαθ ἵ ἐκήτωι. 

Τὸν δ᾽ αὖ Τηλέμωχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα" 

οὐ μὼ Ζην, ᾿Αγέλαε, καὶ ὥλγεω πατρὸς ἐμοῖο, 
ἧς σου τὴλ᾽ ᾿θώκης ᾿ ἔφθιται, ἥ ὠλάληται, 340 

οὔτι διατρίβω μητρὸς γάμον" ἀλλὰ κελεύω 

γήμασθ᾽, ᾧ κ᾽ ἐθέλῃ, ποτὶ δ᾽ ἄσπετα δώρω δίδωσι. 

αἰδέομαι δ᾽ ἀέκουσαν ἀπὸ μεγάροιο δίεσθαι 

μύθῳ ὁ ἀναγκαίῳ" μὴ τοῦτο θεὸς τελέσειεν. 

Ἃς φάτο Τηλέμαχος" μνήστηρσι δὲ Παλλὰς ᾿Αθήνη 544ς 
ὥσίβεστον γέλον ὦρσε, παρέπλαγξεν δὲ νόημα. 
οἱ δ᾽ ἤδη γναθμοῖσι γελοίων ὠλλοτρίοισιν" 

αἱμοφόρυκτα δὲ δὴ κρέω ἤσθιον" ὄσσε δ᾽ ἄρα σφέων 

423. βεπέεσσι. 424. μήτε τίν᾽ μήτέ τι Ἦ. μή τε τι ΄, μήτε τι ὙὟΥ, 
327. ἀμφοτέροισιν) ἀμφοτέροιιν Ἡ. ἀμφοτέροιϊν ὙΥ. 10. βάδοι. 428. βεβόλπει. 
320. βόνδε. 437. δώμαθ᾽ ἵκηται] δῶμα κομίζη͵ Η. δῶμα κομίζη ὙΥ. 
330. ᾿Αγέλαξε. 442. δίδωσι] δίδωμι Η. 443. δίεσθαι] διέσθαι Ψ. ΙΌ. ἀξέ- 
Κουσαν. 446. γέλον] γέλω Η. Υ̓. Βι6 1η 1]. ε΄. 4τ6. αιυϊάδιη Ἰοροθαηΐὶ 
ἐχὼῶ μοῦ Αροοορβϑῃ ρῖοὸ ἰχῶρα. ΡΟΌΆΒ. 447. γελοίων] γελόων 6χ τάδιιγα Η.. 

ἕλκειν παρὰ τὸ ἐρύω, ῥύω. α]σ. 341. “Αἰμοφόρυκτα δὲ δὴ κρέα] Ἡιμαγμένα. 
Οὔτι διατρίβω] Οὐχ ὑπερτίθεμαι. Β. Τοῦτο δὲ σημεῖον ὅτι ἠμέλγετο τὸ (50Γ. 
Διατρίβω] Κωλύω. Ψιρ. 344. ᾿Αναγ- ἤμελλε τὸ) σῶμα αὐτῶν αἵματι μολύνεσ- 
καίῳ] ᾿Αναγκαστικῷ, Ναϊρ. ΒΚ. 448. θαι. Οὐ τοῖς μνηστῆρσι δὲ ἀλλὰ τῷ 



214. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Υ΄ὔ 340--2Λ60. 1{8. ἘΣ 

δωκρυόφιν πίμπλαντο' γόον δ᾽ ὠΐετο θυμός. 
Ὁ ΝΝ ΄ 7 

τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε Θεοκλύμενος θεοειδής" 350. 
Ψ Ν ΄ Ν 7 7 Ν Ἁ « ΄ 

Α δειλοὶ, τί κακὸν τόδε πάσχετε; νυκτὶ μὲν υμέων 
ΠῚ 7 ͵ ΄ “Ψ 

εἰλύαται κεφαλαί τε, πρόσωπά τε, νέρθε τε γουνῶ. 

οἰμωγὴ δὲ δέδηε, δεδώκρυνται δὲ παρειαί : 

αἵματι δ᾽ ἐῤῥάδαται τόχροι, κωλαΐ τε μεσόδμαι' 

εἰδώλων δὲ πλέον πρόθυρον, πλείη δὲ καὶ οὐλὴ, 958 
ἱεμένων ΓἘρεβόσδε ὑ ὑπὸ ζφον' ἠέλιος δὲ 

οὐρανοῦ εἐξαπόλωλε, κακὴ δ᾽ ἐπιδέδρομεν ἀχλύς. 

ὮὯΣ ἔφαθ" οἱ δ᾽ ἄρω πάντες ἐπ᾽ αὐτῷ ἡδὺ γέλασσαν. 
τόισιν δ᾽ Εὐρύμαχος, Πολύβου παῖς, ἤρχ᾽ ὠγορεύειν' 

᾿Αφραίνει ξέϊνος νέον ἄλλοθεν εἰληλουθώς. 46ο 

ὠλλώ μὲν αἴψνω, νέοι, δόμου ἐκπέμψασθε θύραζε 
εἰς ἀγορὴν ἔρχεσθαι" ἐπεὶ τάδε νυκτὶ εἴσκει. 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε Θεοκλύμενος θεοειδής" 
Εὐρύμαωχ᾽, οὔτι σ᾽ ἄνωγω ἐμοὶ πομπήας ὀπάζειν" 

3 5 5, 57) 

εἰσί μοι ὀφθαλμοί τε καὶ οὔωτω καὶ πόδες ὥμφω, 365 
καὶ νόος ἐν στήθεσσι τετυγμένος οὐδὲν ἀεικής" 
τόϊς ἔξειμι θύρας, ἐ ἐπεὶ γοέξω κακὸν ὕμμιν 
ἐρχόμενον, τό κεν οὔτις ὑπεκφύγοι, οὐδ᾽ ἀλέαιτο, 
μνηστήρων, οἱ δῶμα κατ᾽ ἀντιθέου Ὀδυσῆος 

450. μετέξειπε. θεοξειδής. 45:1. ἃ] ἃ 
μι 

462. ἐΐσκει] ἐΐσκει Η. ἐῴκει ΄. 

352. ξειλύαται. 2455. ξειδώ- 

10. ἔε- 

266. ἀξεικής. 468. τό κεν] τὸ 
λων. 456. βιεμένων. 4.58. βηδύ. 
Είσκει. 462. προσέξειπε. θεοβειδής. 
μὲν Η. 10. ἀλέαιτο] ἀλέοιτο ΡΙῸ ν. τὺ: 

Θεοκλυμένῳ ταῦτα ἐφαίνετο τῷ μάντει 
τῷ παρὰ τοῦ Τηλεμάχου ἀχθέντι ἀπὸ τῆς 
Πύλον. Β. 2453. Δέδηε] Διεγήγερται. 
Ψα]ρ. ᾿Απὸ τοῦ δαίω τὸ καίω γίνεται 

,τὸ δέδηε, ἀντὶ τοῦ φαίνεται. Β. 355. 
Εἰδώλων δὲ πλέων] Ὥς τῶν ψυχῶν αὐ- 
τῶν ἐπὶ τὸν ἄδην ἀπιουσῶν. Β. 556, 
ἸΙεμένων ἰοχί, Ομ σ᾽ οδβϑἃ πορευομένων. 
ψιμά. 133. Ἠέλιος δὲ οὐρανοῦ (]ρ.. 
οὐρανῷ) ἐξαπόλωλεν)] Οὐ γὰρ ἡλίου ἔκ- 
λειψις ἐγένετο, ἀλλὰ Θεοκλύμενος οὕτως 

ι ΒΆγη. οἵη. ἐσιλέλοισεν ΟΧ Επιδβί, (αἱ Βαροῖ : 
ὅτι σοῖς μνηστῆρσιν ὃ ἥλιος ἤδη ἐσιλέλοιπεν ὡς σε ῥγηξζοϊκένοις. 

ὁρᾷ ὑπό τινος ἐνθουσιασμοῦ μαντευόμενος 
ὅτι, ἐκλείψει αὐτοῖς ὃ ἥλιος. ἀμέλει οἵ 
μνηστῆρες ὡς οὐδὲν τοιοῦτον θεωροῦντες. 
καὶ ἐκβληθῆναι αὐτὸν ἀξιοῦσιν ὡς παρα- ὦ 

παίοντα. Β. Οὐχ, ὡς ἐκλείψεως γεγενη-᾽ 
μένης, ἀλλ᾽ ὅτι τοῖς μνηστῆρσιν ὃ ἥλιος. 
ἐκλελοίπει ἴ. ᾿Εξέρχεται δὲ οὗτος ἐκ τῆς. 
οἰκίας οἰκονομικῶς. νυΐρ. 462. ἘΠῚ 

ἀγορὴν ἔρχεσθαι) Χειρωγωγήσατε αὐτὰν 
εἰς τὴν ἀγορὰν ἵνα ἴδῃ τὸ φῶς. τὰ γὰρ 
κατ᾽ οἶκον νυκτὶ εἰκάζει, Β. 460. Γρς. 

- “- ᾽ 

εὐγανάξης τ ἢ ἐνόησαν ἐπὶ τοῦ ἐκλιπεῖν, ἀλλ 

ΒΟΤΈΜ. 

Ἂ "ἡ 



18. ΧΧ. ᾿ ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Υ΄ 370-300, 9] δ 

ἀνέρως ὑβρίζοντες ἀτάσθαλω μηχανάασθε. 370 
Ἃς εἰπὼν, ἐξῆλθε δόμων εὖ ναιετωόντων᾽ 

ἵκετο δ ̓ἐς Πείραιον, ὁ μιν πρόφρων ὑπέδεκτο. 
μνηστῆρες δ᾽ ἄρω πάντες ἐς ἀλλήλους ὁρόωντες 

Τηλέμαχον ἐμῶν ιζον, ε ἐπὶ ξείνοις γελόωντες" 
ὧδε δέ τις εἴπεσκε γέων ὑπερηνορεόντων᾽ 475 

Τηλέμαχ᾽ Α. οὔτις σέϊο κακοξεινώτερος ἄλλος" 

οἷον μέν τινώ τοῦτον ἔχεις ἐπίμιαστον ἀλήτην, 

σίτου καὶ οἴνου κεχρημένον, οὐδέ τι ἔργων 

ἔμπωιον, οὐδὲ βίης, ὠλλ᾽ αὕτως ἄχθος ἀρούρης. 
ἄλλος δ᾽ αὖτέ τις οὗτος ἀνέστη μαντεύεσθαι. 380 

ἀλλ᾽ εἰ δή τι πίθοιο, τό κεν πολὺ κέρδιον εἴη" 
τοὺς ξείνους ἐ ἐν γήϊ ἀϑλακληῖδι βαλόντες 

ἐς Σικελοὺς πέμιψωμεν, ὅθεν κέ τοι ἄξιον ἄλφοι. 

Ἃς ἔφασαν μνηστήρες" ὁ δ᾽ οὐκ ἐμπάφετο μύθων 
ἀλλ᾽ ἀκέων πατέρα προσεδέρκετο, δέγμενος αἰεὶ, 485 

ὁππότε δὴ μινηστηῤβσὶν ἀνωιδέσι χεῖρας ἐφήσει. 

ἫἩ δὲ κατάντηστιν θεμένη περικαλλέα δίφρον 

κούρη, Ἰκαρίοιο, περίφρων Πηνελόπειω, 

ἀνδρῶν ἐν μεγάροισιν ἑκάστου μῦθον ἃ ἄκουε. 
δέον μὲν γὰρ τοί γε γελοίωντες τετύκοντο 300 

471. βειπών. 475. βείπεσκε. 478. ἔργων] ἔργον Η. 10. βοίνου. 
βέργων. 480. μαντεύεσθαι] μαντεύσασθαι ΗἩ. Ν. 481. εἰ δή τι] εἴ μοι 
τί Η. Ν. 483. το Η. ΕἾρΟ 8]}108 Τ᾿. Βϑηι οι! Μ5. ΡΟΒΒ. 485. δέγ- 
μενος] δέργμενος Κ΄. 487. κατάντηστιν] κατ᾽ ἀντηστὶν, οἱ ἄντης τιθεμένη 
Βο ν᾿. 10 Υ. 480. βεκάστου. 300. γελοίωντες) γελόωντες ἃ Π1. ΡὈΓ.» 

ψελώοντες ὁΧ ὀιηδ πα. Η, γελώοντες Υ. 

ἀνδρῶν οἱ κατὰ δώματ᾽ ᾿Οδυσσῆος θείοιο. ᾿ς Σικελούς} ᾿Εγινώσκετο ἄρα τὰ κατὰ 
Ἠδι]. 454. ᾿Ἐρέθιζον] Γρ. θαύμαζον. τοὺς Σικελούς. οὐκ εἰκὸς οὖν ἐκεῖ τὴν 
Ἠδι]. Γελόωντες) Γελωτοποιούμενοι, πλάνην γεγονέναι. Διαφέρουσι δὲ Σικε- 

καταγελῶντες. ας, 3.7,,ῦ»),. Ἐπίμαστον λιῶται Σικελῶν. οἱ μὲν γὰρ Ἕλληνες, 
ἀλήτην) ἜἘνδεᾷ ἐπαίτην, παρὰ τὸ μασ- οἱ δὲ βάρβαροι. Νυϊρ. Ἄξιον ἄλφοι] 
τεύειν τροφήν. Β. τἘἘπιμαστεύοντα ᾿Αξίαν εὕροι τιμὴν ἡ τῶν ξένων πρᾶσις. 

καὶ ἐπιζητοῦντα. νυ. 479. Ἔμ- ΒΒ. 487. Κατ᾽ ἄντησιν (5ῖο 6(. Δηΐϊ.}] 
παιον " Ἐμπειρον. νυ]ρ. Ἔμπεον] ᾿Απὸ ᾿Αντικρὺς τοῦ ἀνδρῶνος ἐν τῇ γυναικων- 
τοῦ παίω τὸ τύπτω. διὰ τὸ μέτρον γρά- ἰτιδι. Ψα]ρ. 2300. Γελοίωντες] ᾿Αντὶ 
φεται ψιλὸν τὸ πε. Β. 480. Μαντεύ- τοῦ γελοιῶντες (516 ΡΙΌΡΘΓΙΒρ.) καὶ γε- 
σασθαι] Γρ. μαντεύεσθαι. Ηα1]. 383. λωτοποιοῦντες, ἐν γέλωτι διατρίβοντες. Β. 



916 ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Υὦ 391-304. 

ἡδύ τε, καὶ μενοεικὲς, ἐπεὶ μάλω πόλλ᾽ ἱέρευσαν" 
δόρπου δ᾽ οὐκ ἄν πως ἀχαρίστερον ἄλλο γένοιτο, 
οἷον δὴ τώχ᾽ ἔμελλε θεὼ καὶ κωρτερὸς ἀνὴρ 
θησέμεναι" πρότεροι γὰρ ἀεικέω μηχανόωντο. 

301. βηδύ. μενοξεικές. 304. ἀξεικέα. 

304. Πρότεροι γάρ] Οἱἑ μνηστῆρες δηλαδή. Β. 

118. ἀχ. 



ΤΗΣ 

ΟΜΗΡΟΥ͂ ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Φ. 

ΦῚ δὲ βιὸν προτίθησιν ἄεθλον Πηνελόπεια. 

ΓῊ; δ᾽ ἀῤ' ἐπὶ φρεσὶ θηῆκε θεὰ γλαυκῶπις ᾿Αθήνη 
οὐρη Ἰκαρίοιο περίφρονι Πηνελοπ είη 
ἡζον μνηστήρεσσι θέμεν, πολιόν τε σίδηρον, 

᾿ μεγάροις Οδυᾶσῆος, ἀέθλιω, καὶ φόνου ἀρχήν. 

λίμωκω δ᾽ ὑψηλὴν προσεβήσατο οἷο δόμοιο" ς 

λετὸ δὲ κληϊδ᾽ εὐκαμπέω χειρὶ παχείη 
ὡλὴν, χωλκείην: κώπη δ᾽ ἐλέφαντος ἐπῆεν. 
ἡ δ᾽ ἴμενωι θάλαμόνδε, σὺν ἀμφιπόλοισι γυναιξὶν, 
γχώτον" ἔνθα δέ οἱ κειμήλιω κεῖτο ἄνωκτος, 
λκός τε, χρυσός τε, πολύκμητός τε σίδηρος. Ιο 

5. προσεβήσατο] προσεβήσετο Ἡ.. 
χλκείαν ϑιιργάβο. Η. 

ὋὙπόθεσις. Τόξου θέσιν ἸΠηνελόπη 
γηστῆρσι. καὶ ὡς ἀναγνωρισθεὶς τοῖς 
βάπουσι συντίθεται ᾽Οδυσσεὺς τὸν κατὰ 

ὃν μνηστήρων φόνον. καὶ ὡς μὴ δυνα- 
ν αὐτῶν ἀνατεῖναι τὸ τόξον ἐγκρα- 

ὴς γέγονεν ὅλων Ὀδυσσεύς. ὦ. Πηνε- 
πὴ τῷ τείνοντι τὸ τόξον ὁμολογεῖ τὸν 
ὑτῆς γάμον. ᾿Οδυσσεὺς δὲ Εὐμαίῳ 
χὶ Φιλοιτίῳ ἐντειλάμενος περὶ τῆς τῶν 
"ρῶν ἀσφαλείας αὐτὸς ἀφίησι τὸ βέλος 
ἃ τῶν πελέκεων ἄλλου τεῖναι τὸ τόξον 

ἡ δυνηθέντος. ῬΑ]. Ψι]ρο. τ. Τῇ δ᾽ ἀρ᾽ 
τὶ φρεσὶ θῆκε] Ὁ δὲ ἀντὶ τοῦ γάρ. 
αἱ. Λαο. Τίθησι δὲ τὸ τόξον ἵνα ἐὰν 
ἐν πλείους ἐντείνωσι στασιάσωσιν, ἐὰν 

ἣ ΝΟΙ,. ἘΣ. 

10. βοῖο. 7. χαλκείην) χρυσείην οἵ 
9. οι. βάνακτος. 

δὲ μηδεὶς, ἀνάξιοι τῆς μνηστείας φανῶ- 

σιν. ]ρ. Τὸ δὲ ἀντὶ τοῦ γάρ. Οὐχ 
ἡ Πηνελόπη δὲ τὸν φόνον ἐνόησεν ἀλλ᾽ ὁ 
ποιητὴς ἀφ' ἑαυτοῦ τὸ συμβησόμενόν 
φησι. Β. ὦ. 5. Κλίμακα δ᾽ ὑψηλήν] 
Τὴν ἐκ τῆς γυναικωνίτιδος εἰς τὴν ἀπο- 

θήκην, ἵνα τὴν κλεῖν λάβη. Ῥὰ]. Ψ Πρ. 
6. Κληΐδα οὐ μόνον τὸ κλεῖθρον, ἀλλὰ 
καὶ τὴν κλεῖν. Β. 7. Κώπη δὲ ἐλέφαν- 
τος ἐπῆεν] Ἢ λάβη τοῦ ξίφους ἡ κόπτειν 
δυναμένη, παρὰ τὸ κοπὴ, ἀναβιβασμῷ 

καὶ τροπῇ, κώπη. καὶ ἢ τῶν ἐρετῶν κώπη 
λέγεται παρὰ τὸ κόπτειν τὸ ὕδωρ. Ὑ αἱρ,. 
9. Ἔσχατον)] Νῦν τὸ ἐνδότατον. ῬαΪ. 
ν]ρ. ον Πολύκμητος Ἔφ᾽ (δ υ]ρ. 

Ε 
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ἔνθα δὲ τόξον ἔ εἐκειτο παλίντονον, ηδὲ φαρέτρη 

ἰοδόκος, πολλοὶ δ᾽ ἔνεσων στονόεντες ὀϊστοί" 

δώρω, τώ οἱ ξεῖνος Λακεδαίμονι δῶκε τυχήσως, 

Ἴ [φιτος Εὐρυτίδης, ἐπιείκελος ἀβανώτοισι. ὁ | 

τὼ δ᾽ ἐν Μεσσήνη ξυμβλήτην ἀλλήλοιϊν, Ι 

οἴκω ἐν Ὀρσιλόχοιο δαΐφρονος" ἤτοι Οδυσσεὺς 

ἦλθε μετὰ χρέϊος, τό ῥώ οἱ πᾶς δῆμος ὄφελλε" ; 

μῆλα γὰρ εξ Ἰθάκης Μεσσήνιοι ἄνδρες ὦ ὡείρῶν 

γηυσὶ πολυκλήϊσι τριηκόσι : ἦδε νομήος. 

τῶν ἕνεκ᾽ ἐζεσίην πολλὴν ὁδὸν ἦλθεν Ὀδυσσεὺς, 

παωιδνὸς εών᾽ πρὸ γὰρ ἥκε πατὴρ, ἄλλοι τε γέροντες." 

Ἴφιτος αὖθ᾽ ἵππους διζήμενος, αἱ οἱ ὄλοντο, 

11. ἔκειτο] κεῖτο Η. Ὗ. ὙΥ. 
κελος. 15. ἀλλήλοιϊν] ἀλλήλοισι Ν'΄. 

ἶ 10... «ἰοίκῳ. δαξίφρονος. 

μῆες 

ὑφ᾽) ᾧ πολλὰ κάμνουσιν. Ῥα]. Ψυϊρ. 
11. Ἔνθα δὲ τόξον ἔκειτο] Προνοητικῶς 
οὐκ ἐν τῷ ἀνδρῶνι, ἵνα μὴ ὑπὸ τοῦ καπ- 
νοῦ ἢ νευρὰ ῥαγῇ. δ α]ρ. 14. Λακε- 
δαίμονι.) Νῦν ἐπὶ τῇ Λακωνικῇ χώρᾳ ἧς 
μέρος κατὰ τοὺς ἡρωϊκοὺς χρόνους ἡ Μεσ- 
σήνη. διχασθῆναι δέ ῴασι τὴν Λακωνι- 
κὴν τῆς Μεσσηνίας ἐπὶ τῶν Ηραρακλειδῶν 
οἵ μετὰ τὴν τοῦ ᾿Ιλίου ἅλωσιν κατέσχον 
τὴν Πελοπόννησον. Β. Ὡ. 15. Μεσ- 
σήνῃ] Τῇ Μεσσηναίᾳ χώρᾳ ἥτις ἦν μέρος 
τῆς Λακεδαίμονος πρὸ τῆς τῶν “Ἥρακλει- 

δῶν καθόδου. Ψ]ρ. τ6. Οἴκῳ ἐν Ὃρ- 
τιλόχοιο] Ἔν Φεραῖς. Ρα]. α]ρ. 17. 
Μετὰ χρεῖος) ᾿Επὶ χρεῖος, χρέος ἀπαιτή- 
σων καὶ ὀφείλημα. οὐ δάνειον, ἀλλὰ ἐξ 
ἁρπαγῆς. Β. Ω. Διὰ ὄφλημα. να ]ρ. 

18. ἔΑειραν] Νῦν, ἥ ἥρπασαν. δ υ!ρ. Ραὶ. 
20. Ἐξεσίην] Δημοσίαν ἔκπεμψιν. Ψ]ρ, 
εὐ ῬᾺ]. φὰὶ δαάϊῦ : καὶ πρᾶξιν. Δη- 
μοσίαν ἔκπεμψιν ποιήσω ἐσία καὶ ἐξε- 

ἃ Ἐπ|556 νϊἀδίαγ: Δ. ς 

διζήμενος. «ἴσον ὅλονιτε θήθειαι. 
ΒΟΤΊΈΜ. 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ δ. 

1. 17: 52. ΖΔ. 5.0. 0» 

17. μετὰ] ἐπὶ ἴῃ τηᾶγρ, Η. 

. ἀπὸ τοῦ ἥσω, ἑσίω καὶ ἑξεσία. 

"Αα ἤπριῃ 110 τὶ τα)θούαμη μος 5ομοϊΐαπι ἴῃ οἀᾶ. δηΐ. ὉΠ1 Ἰο πᾶ 6 Υ. 22. 23. ΡΥ 
Ροβιία) ᾿ΐᾶ 8ουϊρίμῃ) αὖ ΔΠΐπηΐ σαιιδα μἰς Ἀρροπο: ΔΩ ΔΕΚΑ ΙΦΙΤῸΣ ΑΥ̓ΤΑΙ. ἵπσϑ 

Οὐαπαιάᾶπι μοῸ οχ ΑΥρομῦ, ΘΧβοῦῖθο, ΠῸΠ ΟΧ ΑἸάΙ͂Ν 

τ πα δ 

14. ἐπιξεί: 
τ6. ᾽Ορσιλόχοιο] ᾿Ορτιλόχοιο Η᾿ 

19. γομῆας] νὸ 

σία. Β. Δ. ε. βἐκρόν τι σἐτίαν καὶ ἐξε, 
σίαν. Ω.8 Ἴφιτος αὖθ᾽ ἵππους 
Αὐτόλυκος ὅ Ἑρμῶ κλέψας τὰς Εὐρύτον 

ἵππους πέπρακεν αὐτὰς τῷ Ἡρακλεῖ. ἃ 
ζητῶν Ἴφιτος περιΐει. τὸν γὰρ Ἰόλη 
ἔρωτα οὐκ οἶδεν ὃ ποιητής, οἱ δὲ οὕτως 
ἀποτυχὼν ([. οὐδὲ ὡς ἀπ.) τοῦ ἔρωτο 
τῆς Ιόλης ἔκλεψε τὰς ἵππους Εὐρύτοι. 

Β. . Ἴφιτος" Εὐρύτου μὲν παῖς Οὐ 
χαλιεὺς δὲ τὸ γένος ἀπολομένων αὖτι 

τῶν ἵππων περιΐἥει τὰς πέριξ ἐρευνῶν πό 

λεις εἴ που φανεῖεν. Πολυΐδου δὲ το 

μάντεως εἰπόντος αὐτῷ μὴ παραγίνεσθαι 
εἰς Τύρυνθα χάριν ζητήσεως, οὐ γὰρ εἶνο' 
συμφέρον, λέγεται παρακούσαντα παρᾶ 
γενέσθαι. τὸν δὲ Ηρακλέα μηχανῇ τὰ 
καὶ στρωτηγίῳ συνεφελκυσάμινον αὐτὲ 
ἄγειν (εἀ. ἃηΐ. αὐτῶν ἄγει) εἰς ἐπ' 
κρήμινον τεῖχος καὶ καταστρέψαι, διὰ αὶ 
πρὸς αὐτὸν ἔχειν ἔγκλημα καὶ τὸν πα 

τέρα, ὅτι τελευτήσαντι αὐτῷ τὸν ἄθλι 
᾿ 

ΒΌΤΤΜ. ; 



ΝΕ: ΧΧΊΙῚ: ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Φ. 524-41. 9219 

ὥδεκω θήλειωι, ὑπὸ δ᾽ ἡμίονοι τωλωεργ οί" 
ὶ δὴ οἱ καὶ ἔπειτα φόνος καὶ μόϊρω γένοντο" 
τει δὴ Διὸς υἱὸν ἀφίκετο καρτερόθυμον 25 

ὦ) Ἡρακλήα, μεγάλων ἐπιΐστορα ἔργων, 

; μὲν ξεῖνον ε ἐόντω κωτέκτωνεν ᾧ ενὶ οἴκω" 

χέτλιος, οὐδὲ θεῶν ὅ ὄπιν ἠδέσατ᾽ , οὐδὲ τράπεζαν, 

ὴν δὴ οἱ παιρέθηκεν' ἔπειτω δὲ πέφνε καὶ αὐτόν᾽ 

γποὺς δ᾽ αὐτὸς ἔχε κρατερώνυχιαις ἐν μεγάροισι. 

ὃς ἐρέων᾿ Ὀδυσηὶ συνήντετο᾽ δῶκε δὲ τόξον, 

; πρὶν μέν ῥ᾽ ἐφόρει μέγας Εὔρυτος, αὐτὰρ ὃ παιδὶ 

ἄλλιπ᾽ ὠποθνήσκων ἐ εν δώμασιν ὑψηλοῖσι. 

ῳ δ᾽ Οδυσεὺς ξίφος ὀξὺ, καὶ ἄλκιμον ἔγχος, ἔδωκεν, 

ρχῆν ξεινοσύνης προσκηδέος" οὐδὲ τραπέξι 35 
γώτην ἀλλήλων" πρὶν γὰρ Διὸς υἱὸς ἔπεφνεν 

φιτον Εὐρυτίδην, ἐπιείκελον ἀθανάτοισιν, 

; οἱ τόζον ἔδωκε" τὸ δ᾽ οὔποτε δῖος Οδυσσεὺς, 

᾿χόμενος πόλεμόνδε μελαινάων ἐπὶ νηῶν, 

30 

γέιτ " ἀλλ᾽ αὐτοῦ μνήμω ξείνοιο φίλοιο, 49 

ἔσκετ᾽ ἐνὶ μεγάροισι" φόρει δέ μὲν ἧς ἐπὶ γαίης. 

23. ταλαξεργοί. 26. Ἡρακλῆα) ἡρακλεῖα Η. 10. ἐπιξίστορα βέργων. 427. ᾿ῷ 
ἃ βοίκῳ. 20. τὴν δή οἷ] τὴν οἱ ΒοηΊρδογαΐ, ἀοἰη 46 ἥν δι! ρον αἷς Ἰηΐονῦ νο- 
55 Η. ΡΟΙ 5. 42. ῥ᾽ οἴ Η. ΝΡ. 47. ἐπιξείκελον. 48. ῥοι. 
βος. 41. κέσκετ᾽] θέσκετ᾽ γτοὸ ν. 10. . ὃ φόρει δὲ τὸ Ρῆς. 

ἣν Ιόλην γαμεῖν οὐκ ἔδωκαν ἀλλ᾽ ἀτι- 
ἄσαντες ἀπέπεμψαν. λέγεται δὲ ὡς 
γανακτήσας ὁ Ζεὺς ἐπὶ τῇ ξενοκτονίᾳῳ 

ροσέταξεν Ἑρμῇ λαβόντα τὸν Ἡρακλέα 
υλῆσαι δίκην τοῦ φόνου" τὸν δὲ εἰς Λυ- 
ἂν ἀγαγόντα τῇ τῶν τόπων βασιλευ- 
σῃ ᾿Ομφάλῃ δοῦναι τριῶν τιμηθέντα 
χλάντων. ἢ ἱστορία παρὰ Φερεκύδῃ 
ϑίιγΖ. Ὡ. 46. Ρ- 185.). δυο. 
6, Μεγάλων ἐπιίστορα ἔργων] ὕδεγας 
υργὸν, ἐπὶ μεγάλοις ἔργοις ἱστορούμιε- 
» ἐπιστήμονα. ]σ. 27. Ἐεῖνον 
νγταὰ κατέκτανεν Ξενιζόμενον παρ αὐ- 
ῷᾧ. Οἱ δὲ νεώτεροί φασιν ὡς ὅτι αὐτὸν 
πὸ τοῦ τείχους κατέβαλεν. Ὁ, 29. 
πειτα δέ] Ὃ δὲ ἀντὶ τοῦ γάρ. Καὶ 

αὐτὸν ἔκτεινε καὶ τοὺς ἵππους κατέσχε. 
Β. 41. Τὰς ἐρέων] ᾿Ανερευνῶν, ζητῶν. 
ὁμοίως τῷ, Κνημοὺς ἐξερέῃσι (δὲ, 2 37' ). 
Δῆλον δὲ ὅτε καὶ πρὸ Ἡρακλέους ἦν ὃ 
Εὔρυτος. Β. 42. Μέγας Εὔρυτος Ἔπὶ 

τοξικῇ. δ αἱρ. 545. ᾿Αρχὴν ξεινοσύνης] 

᾿Αρχὴν ποιούμενα ξενίας. Προσκηδέος} 

Τῆς ποιούσης κηδεμονικῶς ἔχειν πρὸς ἀλ- 
λήλους. Δα]ρ., Κηδεμονικῆς φιλίας. 
κήδονται γὰρ ἀλλήλων οἱ φίλοι καὶ ξέ- 
γοι. Β, Οὐδὲ τραπέζῃ) Οὐδὲ ἕτερος 
ἑτέρῳ ἐπιξενωθέντ; παρέθηκε τράπεζαν. 
Β. 48. Ὅς οἱ τόξον ἔδωκε] Τρίτον εἴς- 

ρηκε τὴν δόσιν, ἐπεὶ διὰ μέσον τινὰ πα- 
ραδιηγεῖται. δ α]ρ. Τὸ δ᾽ οὔ ποτε] Δο- 
κεῖ μὲν παρέλκειν τὸ ποτέ, ἴσως δέ φη- 

Εῖ2 



ὠφῸ) ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Φ, 4:5--- ο. 1.18. ΧΧΙΗ͂Ι 

Ἡ δ᾽ ὅτε δὴ θάλωμον τὸν ἀφίκετο δῖα γυνωικῶν, 
οὐδόν τε δούϊνον προσεβήσατο, τόν ποτε τέκτων 
ξέσσεν ε ἐπισταμένως, καὶ ἐπὶ στάθμην ἴθυνεν, 

ἐν δὲ σταθμοὺς ἄ ὥρσε, θύρας δ᾽ ἐπέθηκε φαεινάς" 

αὐτίκ᾽ ἄρ᾽ ἤγ ἱμάντα θοῶς ἀπέλυσε κορώνης, 

ἐν δὲ κληϊδ᾽ ἤΚΕ, θυρέων δ᾽ ἀνέκοπτεν ὀχηως, 

ἄντα τιτυσκομένη" τὰ ὁ ἀνέβραχεν, ἡ ηὔτε ταῦρος 
βοσκόμενος λειμῶνι" τόσ᾽ ἔβρωχε κωλὰ θύρετρω 

πληγέντα κληΐδι, πετάσθησαν δέ οἱ ὦκα. 

Ί δ᾽ ἀρ ἐφ᾽ ὑψηλῆς σανίδος βη, ἔνθα δὲ χηλοὶ 

ἐστασαν᾽ ἐν δ᾽ ἄρα τῆσι θυώδεω εἵματα κεῖτο. 
ἔνθεν , ὀρεξωμένη ἀ ἀπὸ πασσάλου αἴνυτο τόξον 

αὐτῷ γώρυτω, ὃς οἱ περίκειτο φαεινός. 

ἑζομένη ΡΟΣ αὖθι, φίλοις ἐπὶ γούνασι θέσω, 

κλαϊε μάλα λιγέως" ἐκ δ᾽ ἥρεε τόξον. ἄνωκτος. 
᾿ δ᾽ ἐπεὶ οὖν τώρφθη πολυδακρύτοιο γόοιο, 

βη ῥ᾽ ἴμεναι μέγωρόνδε μετὼ μνηστήηρως ἀγαυοὺς, 
τόξον ἔχουσ᾽ ἐν χειρὶ παλίντονον, ἠδὲ φαρέτρην 

ἰοδόκον, πολλοὶ δ᾽ ἔνεσων στονόεντες ὀίστοί. 

45 

50 

55 

6ο 

42. δὴ ογηϊτ Η. 10. δῖῥα. 43. προσεβήσατο]) προσεβήσετο Η, 
49. καλὰ) κακὰ Ν. 50, βοι- 52. εἵματα κεῖτο] εἵματ᾽ ἔκειτο Ἡ. . 
10. ξείκατα. 54. βοι. 56. τόξα ξάνακτος. 58. ἴμεναι] ἴμεν ἐς Η, 

σιν, οὐδὲ ἄλλοτε. Β. 406. Αὐτίκ᾽ ἄρ᾽ ἥγ᾽ 
ἱμάντα] Ἱμάντα τὸν ἀνοίγοντα τὸ ἔν- 
δοθεν περιγινόμενον κοχλῷ ἑοικὸς κλεῖθρον. 
δύο γὰρ ἱμάντες ἤσαν, ὁ μὲν κλείων ὃ δὲ 
ἀνοΐγων. ἑκάτερος δὲ κρίκου τινὸς ἐξήρτητο. 
ἥ Εὐρύκλ. εἰω οὖν θύραν ᾿Ἑπέρυσσε κορώνῃ 

᾿Αργυρέῃ (α΄. 441. )» κλείουσα. Τὸ δὲ, 

ἄντα τιτυσκομένη, ὥστε τὰς βαλάνους 

ἀντίας γίνεσθαι τοῖς τῆς κλειδὸς γόμφοις. 

ἢ αὐτὴ ἀντικρὺ καὶ ἔμπροσθεν τῆς θύρας 
ἑστῶσα καὶ οὕτως καταστοχαζομένη. 
Ω. ᾿ΑΔπέλυσε κορώνη.) Τὸ κλεῖθρον 
ἑκατέρωθεν ἐξήρτητο πρὸς κρίκον ὥστε δὲ 

ς 5ὶ6 νυ. οὐ Β. ΝᾺπι Νυρ. οἀά. Τ66. 
ἴα : Κορώνη] "Ἔνιοι, κορώνη, κρίκου, κόρακος. 

οὗ διελκομένου εἰς τοὐναντίον ἀνοίγεσθαι. 
νυ ]ρ. Κορώνης 1] Κρίκου, κόρακος. 
Ψυ]ρ. Κορώνη ὁ κρίκος. Β. 50. Πλη- 
γέντα κληΐδι] Πρότερον τοῦ κλείθρου πα- 
ραχθέντος ἡ κλεῖς ἔτι ἦν κρατοῦσα. Β. 

Ω. 47. ᾿Ανέκοπτεν) ᾿Ανέκρουεν, ἀνώ-. 
θει. Ψυ]ο. Ὄχῆας] Νῦν τὰς λεγομέ-. 
ΤΌΝ βαλάνους τὰς ἐν τῷ λεγομένῳ χελω-. 

νίῳ κατ᾽ ἀντικρὺ τῆς κλειδὸς, ἃς περιά- 
γονται καὶ ἀνοίγονται. αι]. Τὰς βα- 
Λάνους. ἐν ᾿Ιλιάδι δὲ (μ΄. ἐξ εν τοὺς. 
μοχλούς. Β. 54. Γωρυτῷ] Τῇ θήκῃ, 
τοῦ τόξου. Ψι!]ρ. ᾿Ἐλύτρῳ τὰ δ 4 

δηΐίθ Βᾶγῃ. δἀαρίαγιιηϊ ἰοχίαϊ 50 ἱπορίθ᾽ 
ΒΟΤΤΜ. 



ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ ᾧΦ. 6:----)ϊ. 118, ΧΧΙ. 99] 

τῇ δ᾽ ὡρ ἅμ’ ἀμφίπολοι φέρον ὄγκιον' ἔνθα σίδηρος 

κεῖτο πολὺς, καὶ χαλκὸς, ἀέβθλιο, τόϊο ἄνακτος. 

" δ᾽ ὃ 0Τε δὴ μνηστήροις ἀφίκετο δῖα γυναικῶν, 

στη βώ παρὰ σταθμὸν τέγεος πύκω ποιητοῖο, 

ἄντω παρειάων σχομένη λιπαρῶ κρήδεμνα. ός 

᾿Αμφίπολος δ᾽ ἄρω οἱ κεδνὴ ἑκάτερθε παρέστη: 

αὐτίκω δὲ μνηστηρσι μετηύδα, καὶ φάτο μῦθον" 

Κέκλυτέ μευ, μνηστῆρες ὠγήνορες, οἱ τόδε δώμα 

ἐχρώετ᾽ ἐσθιέμεν καὶ πινέμεν ἐμμενες αἰεὶ, 

ἀνδρὸς ἀποιχομένοιο πολὺν χρόνον" οὐδέ τιν ἄλλην 7ο 

μύθου ποιήσασθαι ἐ ἐπισχεσίην ἐδύνασθε, 

6τ, τῇ δ᾽ ἄρ ἅμ τῇ ῥ᾽ ἅν Η. 10. ὄγκιον ἀγκίον οὗ Β1ρ18ἃ ΠΏΘΠῚ νΟΟΙ5 

ους Ἡ. Μιάδοίιν ἀκ {1556 Ἰδοῦ! 65 ὀγκίον οἵ ὄγκους. ΡΟΗ 5, 62. Ρά- 
νακτος. 63. δῖξα. 66. οπὐς Η. {{πο1η18 ᾿ποϊ 1 ὙΥ, 10. ἔοι. 
ξεκάτερθε. 

ων " 
καὶ ἔστι γωρυτῷ παρὰ τὸ ἀορεῖν τὸν ῥυ- ναι. Ψ]ρ. Προπαροξυτόνως τὸ ὄγκιον. 
τόν. Β. 6ιτ. "Ογκιον] Ἔστι, μὲν τῶν 
« ,ὔ ε 7 ὔ ΙὟἝ 
ἅπαξ εἰρημένων ἢ λέξις, σημαίνει δὲ ὃγ- 

,κεῖον σχιστοειδὲς  ἐ ἐν ᾧ ἔγκειντο οἱ ὄγκοι. 
ὄγκοι δέ εἶσιν οἱ πώγωνες τῶν ἀκίδων. 
καὶ ἐν ἄλλοις, Ὡς δὲ ἴδεν γεῦρόν τε καὶ 

ὄγκους ἐκτὸς ἐόντας (Π. δ. 51. ). Συν- 

ἔστι δὲ κυρίως τὸ δεκτικὸν τῶν ὕγκων 

ὅ ἐστιν ἀκίδων. Β. 62. Τοῖο] Τοῦ ἰδίου. 
νυ. ὄρ. ᾿Ἐχράετε] Ἐβιάσασθε, 
ἐβαρήσατε. υὶρ. 71. Μύθου)] Νῦν 
τῆς στάσεως. ὅθεν καὶ ᾿Ανακρέων τοὺς 

ἐν τῇ Σάμῳ ἁλιεῖς ὄντας στασιαστάς 
ἐπτικὸν ὃ τῶν ὄγκων ἀγγεῖον, ὡς κρεῖον τὸ 
κρεοδόχον ἀγγεῖον. ὄγκιον οὖν ἡ θήκη τῶν 
ἀκίδων. εἴρηται δὲ παρὰ τὸ ὀγκῶδες εἶ-. 

φησιν, Μυθηταὶ δ᾽ ἀννήσῳ μεγίστῃ διέ- 
, - πουσιν ἱερὸν ἄστυ. ἀντὶ τοῦ στασιασ- 

ταὶ, μυθηταί'. Νυϊ]ρ. ᾿Ἐπισχεσίην] 

ἀ Τίᾳ ρα. δῖ, Ἀθοοπίί. ἀγκεῖον, σα Π6Π10 πλυζανΐ, οἴβὶ νἱ θην ν ] αἾδ86. ἀγγεῖον, 
ποᾶ τιηΐοο νοσιμ. ΡΙῸ δαϊθοῦςνο δι ΐθηι ΒΔ ΠΘΒ1Π15 6Π}). κιστοειδές. Ιἄδηὶ ποχ ἀσ- 

ἔκειντο, ὕὈἱευπηαιθ ἔογΐαββο α Μ5. ΒΌΤΤΜ. 
6 Νονιτῃ ΒοΒο] ᾿ππὶ δ Θδῃἄθιη νοσθη} : ἴῃ οἰ} 5 ἔγοπίο ἈρΡΌ5 νἱάθῦιν Συλληστικόν. 

ΒΌΤΤΜ. 
ΓΈΤΑρτ,. οϑῦ ἴῃ ΕἸΒΟΠΟΥῚ οΟἸ]δοΐοπο 47. ῬΙῸ ἀννήσῳ ἂρ. Επδίδίῃ. δα ἢ. ᾿. οβί ἐν νήσῳ, 

πΠ6Θ αἱ (ΠΟΥ ΒΔΓ ΟΒ1Ὶ15. ὈΥΙΠΠΒ. ἴῃ ΠΟΒΕΓ ΒΟΠΟΙ τ οἵ ἴῃ Απδούοομῖβ νοῦθὰ ἴῃ- 
αυχὶϊ ἐνὶ νήσῳ. Οοτίο ἴῃ ϑοΒγον ΟΠ δὰ ΒΟ0ΠΟ]Ιοσιιτὴ οα, δἄμιςο οϑί ἄν νήσῳ. Ἐ ιδίδι 5 
ῬΟΓΓῸ ΠΟῊ μαθοῖ νοσοια μεγίσσῃ. Ἰ)οηΐαια ῥτὸ νοῦ μυθηταὶ Εΐνπ. Μ. ν. μῦθος ΠΠᾺΠῚ 
Βᾶηο νοῦσοι, 864 οχ μος {γαρτηθηΐο (αοα 6 βθοιη 0 σῶν μελῶν Θχοϊίατ), Δ ρΘη5. αἷΐ 
Δηδογοοηίοιη στασιαστὰς νΟρΔ586 μυθίας, ΑΡΟΙἸ]οΗ 5. δυΐοι) ἴῃ ΓΘχῖοο μυθητάς, Ατ- 
πὸ δ ης ΤΟΥ ΠΛ ΠῚ ἶσα γΟΓ ΠῚ 6556 ΟΧ 1115 485 ΒΟΠποιϊάθυ ἴῃ ΤΘχ νυ. μῦθος αἰτα]ϊ ἔα- 
ΟἿ Ἀββοαιατῖβ, Β᾽ γα] ατ6 ἀοσθαγῖβ γΟσΘ ἢ μυθιήσης 60 56 η51 ΦΟΒΟ ΘΠ θ 6 ΡΟΥ ἸΟΠ ΒΗ ΠῚ 
ἃ γΟσῸ μόθος, {ΠῚ 5. ΝΆ ΡΒ. μῦθος πρατ6 ἴῃ ᾿ος Ηοιμοεὶ ΙοσῸ ὨΘα 6 ἀ5] 8 ΠῚ 
ΔΙῚ ῬτῸ 1110 μεόθος ϑα ρα πὶ {556 γα  ἀουϊπ : ΠΗ 5 δὶ μῦθος σὴν βουλὴν β᾽σὩ]- 
βοδῦ Δ]]] τι βι πο ΌΠΟὨ τ ΘΟρΠΔ[Ο δῖ. ἸὨ]Π]0 νοσθηὶ μυθιήτης, αὖ ἃ μόθος ἀογῖνα- 
ἴδηι (βἰουΐ σμυγερὸς, ἃ μόγος, βρύχιος ἃ βροχὴ βρέχω, οἵ ἴῃ «ἜΟ] Ἰ5πηο πᾶ) Ρ] Στ 8) 
ΡΥΪΠλΔ ΠῚ γον ΒΔ λυ 11586. ΟΧ ΠΟὺ ἴρ80 ΑΠΔΟΓΘΟῺῊ [5 γα σ  Θ ηΤῸ Ρουθ μϊΐο, αυοᾶ εχ 
115. αἴ18 οὐντιορίζνσῳ Αἰζα] μλι8 5ρουΐο ἔογο οοἱΐ ἰΐα : Μυθιῆται δ᾽ ἀνὰ νῆσον διέπουσιν ἱ ἱρὸν 
ἄστυ. (ἰυ͵]τι5 ν Υβι}8 ποία δ᾽ ΠΠυα ἱ ἸΡΒΌ 40 ΟΊ ΠΘΒ5 ΠΟΥ͂ ἱΠΉ118 6 ιδοιηθηΐο Δ τε 
νεβρὸν νεοθηλέα γαλαθηνὸν δ᾽ ὅστ᾽ ἐν ὕλῃ Κεροίσσης ἀπολειφθεὶς ὑσὸ μητρὸς ἰσφοήθη. ΒΌΤΤΜ. 



φφῷ ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Φᾧ. γ2--τ--ρο, 118. ΧΧΙ: 

ὠλλ᾽ ἐμε ἱέμενοι γήμαι, θέσθαι τε γυναϊκω. 

ὠλλ᾽ ἄγετε, μνηστῆρες, ἐπεὶ τόδε φαίνετ᾽ ἄεθλον" 
θήσω γὰρ μέγα τόζον᾿ Ὀδυσσῆος θείοιο" 

ὃς δὲ κε ῥηΐτωτ᾽ ἐντανύση βιὸν ἐν πώλάμησι, ᾿ς 
καὶ διοϊστεύσ πελέκεων δυοκωίδεκω πάντων, 

τῷ κεν ἅμ᾽ ἐσποίμην, γοσφισσωμένη τόδε δώμα 
κουρίδιον, μώλω κωλὲν, ἐνίπλειον βιότοιο; 
τοῦ ποτε μεμνήσεσθαι ὁ ὀΐομαι, ἔν περ ὀνείρω. 

Ὥς φάτο: καί ῥ᾽ Ἑύμαιον ἀνώγει, δῖον ὑφορβὰν, 8ο 
μὴν μνηστήρεσσι θέμεν, πολιόν τε σίδηρον. 
δωκρύσας δ᾽ Εὔμαιος ἐδέξατο, καὶ κατέθηκε" 

κλαῖϊε δὲ βουκόλος ἄλλοθ᾽, ἐπεὶ ἴδὲ τόξον ἄνακτος. 

᾿Αντίνοος δ᾽ ἐνένιπτεν, ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽, ἔκ τ᾽ ὀνόμαζε" 

Νήπιοι ἀγροιώται, ἐφημέριω φρονέοντες, 8ς 

ὦ δειλὸ, τί γυ δάκρυ κατείβετον, 79ε γυνωικὶ 
θυμὸν ε ενὶ στήθεσσιν ὁ ὀρίνετον ; ἥ τε καὶ ἄλλως 

κέεται ἐν ἄλγεσι θυμὸς, ε ἐπ εἰ φίλον ὥλεσ᾽ ὠκοίτην. 

ἀλλ᾽ ἀκέων δαίνυσθε καθήμενοι, ἡ ἤξ θύραζε 

κλαίΐετον ἐξελθόντε, κωτ᾽ αὐτόθι τόξω λιπόντε, 9ο 

72. Βιέμιενοι. 73. φαίνετ᾽ ἄεθλον ἃ γη. ΡΥ. οἴ 516 ΡὈΙῸ ν. 1. ἴῃ τηᾶγρ. [ἢ 
τοχία πη φαίνεται ἐσθλὺν ΘΧ ΘΠ]Θη(. 5684. Π]ΔΠι15 ΔηΓ]Π1188, ἔοΥζαΒ56 678- 
(6η1, ἀῶ νΔΓΔ ΠῚ ἰΘοΙΙΟη 6 πη δή βογρϑι Η. ΡΟῊ ΒΘ. 8ο. δῖξῥον. 82. ἄλ- 
λοθ᾽ ἄλλος Η. Ρ. 10. Εἶδε τόξα Ράνακτος. 84. ἐνένιπτεν] ἐνένιπεν Η. Ψ, 
10. βέπος. 86. ἀ) ἂν. 110. δειλο)}] δειλὼ Η. 8η. ΠΝ 

Πρόφασιν. ὦ. Νῦν σημαίνει πρόφασιν. ἀγωνισμὸν ἔλεγεν, ἀρσενικὸν ἄν ἔφη. ΒᾺ 
ἐπιμονῆς γὰρ χρεία τῷ προφασιζομένῳ (ᾳιδπηϊδᾶπι 84 1ο6. υδ1᾽ οδάθια. 
εἰς τὸ ψεύδεσθαι καὶ τὸ μὴ ἀληθεύειν. νϑγθΆ). 706. Δυοκαίδεκα πάντων] Ε΄ 
καὶ ᾿Δλκαῖος, Οὐδέ τι μυνάμενος ἀλλὰ τὸ γὰρ ἐν μέσοις ἐστὶ ([, ἔστη) τὸ βέλος, 
νόημα ", ἀντὶ τοῦ προφασιζόμενος, ἀλ- ἔξαθλος ἦν, ὡς ἐλλείπων τῇ δυνάμει. 

λαχοῦ ἀποτρέπων τὸ ἑαυτοῦ νόημα. Ψυ]ρ. ὅς. ᾿Εφημέρια φρονέοντες] Τὸ 
ΟΡ. 74. Τὸ δὲ φαίνετ᾽ ἄεθλον] Τὸ παραυτίκα μόνον φρονοῦντες οὐ προνοοῦν- ς 

ἐμὲ γῆμαι. υ]ρ. Τὸ γῆμαι τὴν Πη- τες τοῦ μέλλοντος. νυ ϊρ. 9ο. Τόξα] 
νελόπην πρόκειται νικητήριον. εἰ γὰρ τὸν Νῦν τὴν σύμπασαν σκευήν. νυὶρ.. 

Ε Τηᾶο 40 ῃοὺ νϑῦρο ομπηηΐὰ βροοίαῃΐ δα ν. 111. Ὑ14, απὸ 101 ποίαρθο. ΒΌΤΊΤΜ. 
" ᾽ς ρᾶ, απ. Βοσορ. ἄλλο στὸ νόημα. Ἐπδίαί ἢ. ἄλλο νόημα. ΒΙοιηῆοὶάι5, ἀρ. 

4αθη ΠοΟ οϑύ ΑἸοϑὶ ἔγαρτη ἢ 1Π} 5.5.: ““ ΕΟΥΒΔἢ ΘΟΥΓΙΡΘΠΔη ἄλλῳ σὸ νόημα. ΨιάΘ6- 
“Φ [1 ΔΕ ΘΠ μευνάρνενος ΣΟ] σα αἰοὶ ΡΓῸ μυνώμενος.᾽᾽ ΨΘΓΏΙΩ ,αὐγαμηαῦθ τὶ νἱἀσθίαχ :, 
ηᾶτη ΠΠ6 αἰ Εἰ ΒΟ ΠΟ] Ἰαϑίδο ΘΧΡ! ΘΔ ΟΠ 6, νυ θα δυο μούνομεαι 6Χ ΠΟΟ ζαηΐμτη ἔγαρ- 
ΠΘηΐ0 Ἰοχίοα ἰῃίγαν!, ἴῃ ροβίθγι πὶ Ομ ΓΘ πάσμα. Αὐοοθάιιπί ἡκέ λααγω ααὶ ορπιρ 
οἰδπάπιπῦ τηοίγιμη 4π816 οϑύ 11π4 Ἰοπίοιτα ΑἸοϑὶ ᾿Εμὲ δελάν. ΒΌΟΤΊΤΜ. Ἢ; 



ΒΕΕ ΧΧΙ. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Φ. οι-τττιατ.,. 998 

μνηστήρεσσιν ἄεθλον ἀάωτον" οὐ γὰρ ὀίω. 

ηἰδίως τόδε τόζον εὔξοον ἐνταγύεσθαι. 

᾿ γάρ τίς μέτα τοῖος ἀνὴρ ἐν τόϊσδεσι πᾶσιν, 

ἴος Ὀδυσσεὺς ἔ ἐσΚεν" ἐγὼ δέ μιν αὐτὸς ὄπωπώ, 

καὶ γὰρ μνήμων εἰμὶ, πάϊς δ᾽ ἔτι γήπιος ἤα. 95 

Ὡς φάτο: τῷ δ᾽ ἄρω θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν ἐώλπει 
ευρὴν ἐντανύσειν, διοϊστεύσειν τε σιδήρου. 

τοι ὀίστου γε πρῶτος γεύσεσθαι ἔμελλεν. 

ἐκ χειρῶν Ὀδυσῆος ἀμύμονος, ὅν ποτ᾽ ἀτίμω 

μενος ἐν μεγάρῳ, ἐπὶ δ᾽ ὥρνυε πάντας ἑταίρους. Ιοο 

τόϊσι δὲ καὶ μετέειφ᾽. ἱερὴ ὶς Τηλεμάχοιο" 

βΩ “πόποι, ή μώλω με Ζεὺς ἄφρονα θηκε Κρονίων᾽ 

μἤτηρ᾽ μέν τοί φησι φίλη, πινυτή περ ἐουσω, 

ὕὄλλῳ ἅ μ᾽ ἕψεσθαι, νοσφισσαμένη τόδε δώμα" 

αὐτὰρ. ἐγὼ γελόω, καὶ τέρπομαι ἄφρονι θυμῷ. Ιοδ 

λλ᾽ ᾿ ἄγετε, μνηστῆρες, ἐπεὶ τόδε φαίνετ᾽ ἄεθλον, 

ἴη νῦν οὐκ ἐστι γυνή κατ᾽ ̓ Αχαιΐδα γαῖαν, 

ὕτε Πύλου ἱερῆς, οὔτ᾽ Ἴλργεος, οὔτε Μυκήνης, 

τ᾽ αὐτῆς ̓ Ἰθώκης, οὔτ᾽ ἬἨπείροιο μελαίνης" 

καὶ δ᾽ αὐτοὶ τόδε γ᾽ ἴστε τί με χρὴ μητέρος αἴνου; [1 
ὑλλ᾽ ἄγε μὴ μύνησι παρέλκετε, μηδ᾽ ἔτι τόξου 

93. τοῖσδεσι] τοῖσιδε Ν. οὔ. ξεβόλπει. 98. γεύσεσθαι] γεύέσθαι Ἡ. 
γεύσασθαι ,. 99. ὅν ποτ᾽] ὃν τότ᾽ Η. 1οο. μεγάρῳ] μεγάροις Η. 
[ΟΙ. μετέβειφ᾽" Είς. 103. τοί] μοι Η. τογ. ᾿Αχαιξίδα. τορ. οπλτ Η, 
δ γ6 ἃ θ65886. ΠΟ ΡΟβ8868 αἰοαΐ Εγηθϑίιϑ πο νάθο. ΡΟΗ 5. {Πποϊηἷ5 ἰὰ- 
Ἰααῖι νν. 110. τόδε Ρίστε. 111. μηδ᾽ ἔτι] μηδέ τι Η. 

1. ᾿Λάατον] ᾿Επιβλαβὴ, ἢ ἄνευ βλαβῆς. τοὺς ἐπισημοτάτους τόπους ἐδήλωσε. .. 
γι]. 93. ΜΕΤΑ. ἀντὶ τοῦ ὑπάρχει. 111. Μὴ μύνῃσι] Προφάσεσιν. ἅπαξ 
γυ]ρ. τοῦ. Φαίνετ᾽ ἄεθλον] Τὸ γῆμαι δὲ κεῖται. Β. Ω. Προφάσεσι. μύ- 
τὴν Πηνελόπην. εἰ γὰρ τὸν ἀγωνισμὸν ἔλε- σαντα τὰ ὄμματα σκέπεσθαι' τί χρὴ 

7 
γεν, ἀρσενικὸν ὧν ἔφη. Β. 1ογ7. Κατ᾽ δρᾷν. τούτου γὰρ χάριν προφασίζονται 
Αχαιίδα γαῖαν] Γενικῶς εἶπε, καὶ αὖθις ἵνα ἐπιμείνωσιν Κ. οἱ δὲ, κατασιωπῶντες, 

ἱ Ἠοο βᾶπο οἰαιιβὶβ αὐὶς οου]} 15 ν᾽ ἀουῖτ, βου δοπάσμ ῃἷς οββὸ σκέππτεσθα,. Βρᾷ ἴῃ 56- 
ἴδιη ΟΥΑΙ ΪΟΠἾ5. μθο το ρΥῸ ΠΟῺ ΨΆ]6Ὸ ἶδὶ ἃμΐθ μύσαντα ἰῃδογαῖιν παρὰ τό. Ψ1άο- 
Ἅ ΘῺΪΠῚ 6556 ἀογίναςο νΟοὶβ μεύνη ἃ Πα Ια ο᾽ 5 αὶ ἀπ 5ροοΐαγο βἰανυΐαι αυϊὰ ἀρθ- 
Ἰὰπι 5ἰζ, οου]ο5 οἰαπαϊ, ΒΌΤΤΥΜ. 

κ Ηος Βροοῖαϊ δὰ ἃἰϊδπλ γοοὶβ μύνη ἀοΡΙν ἃ ]Ο μη παρὰ τῆς μονῆς ᾽ βοΐ Δ] ΟΥΔ ἢ 
Ἰαδάσηι ἀογιναϊοηῖβ τα τ] μθμ ΠᾺθ65 βργα δὰ ν. 71. ἐπιβκονῆς γὰρ χρεία 1“ Φ΄ ε; Νι- 
Ὠΐσιιμ ἀριιὰ Ἐπιδίας αἴτιαι δὰ ἡ] Πανὶ γούβιιπι νοοὶ σχεσίη ἀἀάϊταν, καὶ μύνην τὴν τοιαύτην 



ΟΦΑ, ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Φᾧ. τι2ππτι31, 118. ΧΧΤΟ 

δ Ν 3 ᾿Ψ 7 4 », 

ἥρον ὠποτρωπᾶσθε τανυστύος, οῴρω ἴδωμεν. 
΄ “ ὃς ᾽ Ἁ "“᾿ 

καὶ δέ κεν αὐτὸς ἐγὼ τοῦ τόξου πειρησαἰμήην" 
᾽ ΄ ᾽ 7 “. ΄, 

εἰ δέ κεν ἐντανύσω, διοϊστεύσω τε σιδήρου, 
ΕῚ ΄ ᾽ ΝΆ 7 

οὐ κέ μοι ὠχνυμένω τώδε δώμωτω πότνια μήτηρ τι ἢ 
΄, τ ἃ. ἊΨ 9“ 2 ἸἸΝ ΨΎ-: Ν ᾿ 

λείποι ὧμν ὠλλῳ (ἰουσ᾽. ὁΤ ἐγὼ κατόπισθε λιποίμην, 
“2 "» Χ 9. χή ἌΝ ᾽ ΄ 

οἰὸς τ ἤδη πῶτρος ὠέθλιω κάλ᾽ ἀνελέσθωι. 
3 ἌΝ ὐνδ 4 “. »“" ων ΄Ζ 

Η, καὶ ἀπ᾽ ὠὡμοιΐν χλωῖνων θέτο φοινικόεσσῶν, 
9 βὺ Ε "ἢ " δ Ν Χ 7 5ν΄ »:Ξ ὧν 

ὀρθὸς ἀναΐζως᾽ ἀπὸ δὲ ξίφος ὀξὺ θέτ᾽ μων. 
"» δ ΄ “ Ν ᾽ Ἕ): πρῶτον μὲν πελέκεως στήσεν, διὼ τάφρον ὀρύξας 120 

»“" Ἔ, ᾽ Ε 

πᾶσι μίων μωκρὴν, καὶ ἐπὶ στάθμην ἴθυνεν' 
5 Ν ᾿ »" ΕΝ Ξ ᾿ 5 «᾿ς ᾿ς 5 ΔΜ 

ὠμφὶ δὲ γαῖαν ἔνωξε τῶφος δ᾽ ἕλε πάντας ἰδόντας, 
« 3 77 δὲ ᾿ ΟῚ 3 ᾽ ΄ 

ὡς εὐκόσμως στήσε᾽ πάρος δ᾽ οὐ πώποτ᾽ ὀπώπει. 
νυ » δ.» Ὁ » Νὰ ᾽Ν 

στή δ᾽ ἄρ᾽ ἐπ᾽ οὐδὸν ἰὼν, καὶ τόξου πειρήτιζε" β 
᾽, ἀ ἊΣ φ ᾽ 

τρὶς μέν μιν πελέμιξεν, ἐρύσσεσθαι μενεαίνων, 128. 
Ἃ ὡσ ) ΄-“» ᾿ 

τρὶς δὲ μεθηκε βίης, ἐπιελπόμενος τόγε θυμῷ, 
Ν 9 Ζ “» 7 τ 

νευρήν ἐντανύσειν, διοϊστεύσειν τε σιδήρου. 
Ψ, 5 ΟΕ 7 Ζ ἀπ 

καί νύ κε δὴ ῥ᾽ ἐτώνγυσσε βίη τὸ τέτωρτον ἀνέλκων, 
5 9. ἮΙ Ζ ᾿, 2] «2 , 
ἀλλ᾽ Ὀδυσεὺς ἀνένευε, καὶ ἔσχεθεν ἐεμύενον περ. ᾿ 

- “" ΡΝ 8, ἘΞ δὲ 

τὸς ὁ αὖτις μετεειῷ ιερή ἰς Τηλεμώχοιο" 130 
Ὁ Ν 3 ΩΣ "57 

Ω πόποι, ἢ καὶ ἔπειτω κωκός τ᾽ ἔσομαι καὶ ὠκικυς, 

112. βιδωμεν. 113. πειρησαίμην] πειρήσομαι γρ. πειρησαίμην Η., 
119. ὥμων] ὦμω Υ. 122. πάντα Πιδόντα. 123. εὐκόσμως] εὔκοσμος οἵ 
ΒρΡΓἃ γρ. εὐκόσμως Ἡ. 125. πελέμιξεν] πολέμιζεν, 564 ε ΒΡΘΥ ὁ, οἵ ξ 58ι1- 
ρῖὰ ζ Η. 10. ξερύσσεσθαι. 126. τόγε] τόδε Η. 10. ἐπιβελπόμενος. 
127. ἐκτανύσειν) ἐκτανύειν '. 128. ΝυΠ]δηὶ νατοίαΐθιη νἱάθο ἤθακθ ἴῃ 
Μ55. πϑαιθ ἴῃ δαϊ 8. δοῃο]αβίθβ νοῦὸ δά 1]. 8΄. 215. ἴῃ οοα. Τονη- 
Ἰθίδῃο ἴεθὸ βαρεῖ. Εἴσαιτο: εὐκτικὸν ἀντὶ δριστικοῦ τοῦ ἐδόκει, ὡς τό" καὶ νύ 
κεν ἔνθ᾽ ἀπόλοιτο ἄρης (1]. ε΄. 388.) καὶ νύ κεν δὴ τανύσειε βίη τὸ τέταρτον ἀνέλ-᾿ 
κων. ἘΕἰδῖ οἵ δ] Θχθηηρ τη 6) πΒ θη ΘΟὨΒΌΓΙΟΤΟΙΪΒ 1]. ε΄. 311. καὶ νύ 
κεν ἔνθ᾽ ἀπόλοιτο ἄναξ ἀνδρῶν αἰνείας. ῬΡΟΆ Β. 120. διέμενον. 140. μετ- 
ἐβειφ᾽. Εἴς. 1321. ἄκικυς) ἄναλκις Ὗ. 

παρὰ τὸ μύειν τὸ στόμα. υϊρ. 114. τάφρον ὀρύξας] Δηλονότι πρότερον ἴθυνε 

Σιδήρου] Τῶν πελέκεων. Δ Ϊ]ρ, 117. τὴν τάφρον, μετὰ ταῦτα ἔστησε. Β. 
᾿Ανελέσθαι] ᾿Αναλαβεῖν, μεταχειρίσασ- 122. Ἔναξε] Συνεπίλωσεν. Δ αἱρ;.. ᾿Αντὶ 
θαι, ὑποστῆναι. Β. Ω. 120. Διὰ τοῦ ἔνηξε (50οΓ. ἔγησε), ὅ ἐστιν ἐσώ- 

ἐσισχεσίην μετ᾽ ὀλίγα ἐρεῖ : αυϊθιι5 βίαι: Βα δ] αη ρ ταν 11 Ππ} 5 οὔϊαπι γοοὶϑ ΘΧρ]]οΔο. 
Τάφῃο ν᾽ ἀοίαν ἀρ ΔΗ ΠΟ] ΟΓΘ ΠῚ ΘΠΔΥΓΑΓΟΥ ΘΠ, ἀπ46 5ιι8 Ἐπί! 115. αποαπ6, ἰΐα ἔα- 
556 : ΠΆΠῚ ᾿Π5Ο] 015 1116 ΠΟΒΕΓΟΙΠ) 5ΟΠΟ]ΙΟΥ ΠῚ ΟΟΠΊΡΙ]ίοΥ ἴῃ αΓΓΌΘῸ6. (απ 6η 50 ΠΟ} 10. 
παροῦ 4η85 ἃριᾷ Επιδίαι ῖαπὶ ποὰ Ἰοραητιγ, ΒΌΤΥΜ. Ι 



[Β. ΧΧΙ. ΟΔΥΣΣΕΙ͂ΑΣ Φ. ι22-|.τῖςς, μ᾽ 7, λε 

΄ Ψ 5 Νν "7, Ν ΄ 
νεώτερός εἶμιι, καὶ οὕπω χερσὶ πέποιθα 

δ .." .“ 

δι’ ἀπωμύνεσθαι, ὅτε τις πρότερος χωλεπήνη. 
3 ᾽ «“ ᾽ ΄»Ὡ“" ὧν νδ΄ “Ὁ 

λ᾽ ἄγεθ᾽, οἵπερ ἐμέϊο βίη προφερέστεροί ἐστε, 
ν» ͵ ᾽ ᾿ ν 57 

γου πειρήσωσθε, καὶ ἐκτελέωμεν ἄεθλον. 135 
Ἂ 5 Ν Γ᾽ Ν » ἃ “» »", 

Ὡς εἰπῶν, τόζον μὲν ἀπὸ ἐο θήκε χαμᾶζε, 
»“ δοο7 

ἕνως κολλητῆσιν εὐξέστης σανίδεσσιν" 
- π᾿ ἀν ὄνοι" ἐν" ΄ 7 

τοῦ δ᾽ ὠκὺ βέλος κωλή προσέκλινε κορώνη" 
, δ᾽ αὖτις κατ᾽ ἀρ᾽ ἐζετ᾽ ἐπὶ οφφα ἔνθεν ἀνέστη. 
ν᾽ 3 3 ΄ κα 3 »; «“ψ 

σιν δ᾽ ᾿Αντίνοος μετέφη, Εὐπείθεος υἱός" 140 
γ, δι. ᾽ ΄ ε -“ 

Ορνυσθ᾽ ἐξείης ἐπιδέξιω πάντες ἑταῖροι, 
7] “ .“ ΄ 3 ΄' 

ξώμενοι τοῦ χώρου, ὅθεν τέ περ οἰνοχοεύει. 
ς 3, ᾿.Ψ ᾿, "»“ “.. Ὁ} ͵΄͵ “ὉΟ 

Ὡς ἔφατ᾽ ᾿Αντίνοος᾽ τοῖσιν δ᾽ ἐπιήνδανε μῦθος. 
,{ “ λ »"5 ΕἸ 2 ς 

ἰώδης δὲ πρῶτος ἀνίστατο, Οἴνοπος υἱὸς, 
΄ Ε Ἂς »“ Ν Ν᾽ 

σφι θυοσκόος ἔσκε, πωρὼ κρητήρω δὲ κωλὸν τ4ς 
5 ᾽ ΄. ς 2 

᾿μυχοίτατος αἰεί: ὠτασθωλίωι δέ οἱ οἴω 
953) "“» ΄ 7 

ἡραὶ ἔσων, πᾶσιν δὲ νεμέσσα μνηστήρεσσιν᾽ 
« ζ »“" ΄ 5 

ῥῶ τότε πρῶτος τόζον λάβε καὶ βέλος ὠκύ" 
ΝΠ δν ψυν 3 )} 5 ᾽ ΄ 

, δ᾽ ἄρ᾽ ἐπ᾽ οὐδὸν ἰὼν, καὶ τόξου πειρήτιζεν" 
»ἉᾺ » Ἄ Ζ "“ 4.΄. νμέ 

δ μιν ἐντάνυσεν" πρὶν γὰρ κάμε χέϊρως ἀνέλκων, 1ςο 
ζ ε Ψ 3 

ρίπτους, ὥπωλάς" μετὼ δὲ μνήστηρσιν εεισπεν᾽ 
Ὗ 3 ᾿ ᾽ ΄ 7 

Ω φίλοι, οὐ μὲν ἐγὼ τανύω: λαβέτω δὲ καὶ ἄλλος" 
ῆς - 3 -" ᾽7ὔ 

λλοὺς γὰρ τόδε τόξον ἀριστήως κεκωδήσει 
-» - » δὲ »- ᾽ 

(οὐ καὶ ψυχῆς" ἐπειὴ πολὺ φέρτερόν ἐστι 
7 Ων ΄ ε -Ὸ “ΑΔ ν 2 Ε 

νάμεν, Ἢ ζώονττας ἀμαρτειν, οὔθ᾽ ἕνεκ᾽ αἰεὶ Γξ 6 

[33, ἀπαμύνεσθαι) ἀπαμύνασθαι ὟΥ. 135. τόξου πειρήσασθε) τόξον πει- 
εσθε Ἡ, πειρήσεσθεΝ. 10. ἐκτελέωμεν] ἐκτελέσωμεν Ν΄. 126. χα- 

Ε] χαμάζε . 10. ξειπών. Βέο. 142. τέ περ οἰνοχοεύει] τ᾽ ἐπὶ οἶνο- 
εἰν Ὗ, 10. τ᾽ ἐπιβοινοχοεύει. 143. ἐπεξάνδανε. 145. ὅς] ὅ 
6. οι. 150. ἐντάνυσεν] εἰτάνυσεν, γρ. ἀντάνυσεν Υ. 151. ἔξειπεν. 

τε. Β. τ48. Κορώνῃ) Τῷ ἄκρῳ τοῦ κρατῆρα. δ υϊρ. 145. Θυοσκόος] “ἱερο- 
γυ, νιῇρ. τάς, ᾿Επιδέξια] Ἐκ θύτης. Ο. ὋὉ μάντις" ἀπὸ τῶν θυο- 
δεξιοῦ μέρους. Ψ]ρ. 142. Ὅθεν μένων κοῶν, ὅ ἐστι νοῶν, καὶ διὰ πυρὸς 

'πιοινοχοεύει 1] Ἐὔλογόν ἐστιν εἰσιόντος μαντευόμενος. Μϑ. Ἐαγηθθ. 140. 
τὸν ἀνδρῶνα ἐν δεξιᾷ κεῖσθαι τὸ Μυχαίτατος (510)} ᾿Ενδότατος. Ψ]ρ.. 

ἴῃ οὔ, Αὐρ. Τ᾿ ἘΠΙΟΙΝΟΚΕΎΕΙ πιομᾶοβο. ἴἷπ ἴοχί, οἂ. ὅθεν τῇ σερ οἰνογοεύρ, 
ΤΤΜ 

ΠΟΙ... 11. α γος 
γ 



φ90 ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Φ. τοό--ττιϑ84. 18» ΧΧ 

ἐνθάδ᾽  ὁμιλέομεν, ποτιδέγμενοι ἥ ἡματώ πάντω. 
νῦν μέν τις καὶ ἔλπετ᾽ ἐνὶ φρεσὶν, Ἴδε μένοινῶ 

γῆμαι Πηνελόπειαν, Ὀδυσσηος παράκοιτιν" ' 
αὐτὰρ ἐπὴν τόξου πειρήσεται, ἠδὲ ἴδηται, 

ἄλλην δὴ τιν ἔπειτω ᾿Αχαιϊάδων εὐπέπλων τός 

μνάσθω ἐέδνοισιν διζήμενος" ἡ δέ κ᾽ ἔπειτω ᾿ 

γήμαι), ὃς κεν πλεστώ πόροι, καὶ μόρσιμος ἔλθοι. 
Ἃς ἀρ ἐφώνησεν, καὶ ἀπὸ ἐο τόζον ἔθηκε, 

κλίνας κολλητῆσιν εὐζέστης σωνίδεσσιν, 

αὐτοῦ δ᾽ ὠκὺ βέλος καλῇ προσέκλινε κορώνῃ᾽ τό: 

ἂψ, δ᾽ αὖτις κατ᾽ ἄρ᾽ ἕζετ ἐ ἐπὶ θρόνου, ἔνθεν ἀνέστη. 
᾿Αντίνοος δ᾽ ἐ ἐνένιπτεν, ἔπος “Ἢ ἔφατ᾽ » ἔκ τ᾽ ὀνόμωζε" Ἧ 

Λειώδες, ποιόν σε ἔπος φύγεν ἔρκος ὀδόντων, 

δεινόν τ᾽ ἀργαλέον ΓΕ; νεμεσσώμωι δὲ τ᾽ ἀκούων, 

εἰ δὴ τοῦτό γε τόξον ἀριστήοις κεκαδήσει 17 
θυμοῦ καὶ ψυχῆς: ἐπεὶ οὐ δύνασαι σὺ τανύσσαι β 
οὐ γάρ τοί. σέ γε τοῖον ἐγείνατο σότνιώ μήτηρ, 

οἷόν τε ῥυτῆρα βιὼ τ᾽ ἔμενωι;, καὶ ὀϊστων᾽ 

ἀλλ᾽ ἄλλοι ταγύσουσι τάχα μνηστῆρες ἀγαυοί. 

Ὃν φάτο" καί ῥ᾽ ἐκέλευσε Μελάνθιον, αἰπόλον αἰγῶν" τῇ 

ὥγρει δὴ, πῦρ κεῖον ενὶ μεγάροισι, Μελανθεῦ, 

παρ δὲ τίθει δίφρον τε μέγαν, καὶ κῶας ἐπ᾿ αὐτου, 

ἐκ δὲ στέατος ἔνεικε μέγαν τροχὸν ἔνδον ἐόντος, 

ὄφρω νέοι θάλποντες, ε ἐπιχρίοντες ὠλοιφῆ, | 

τόξου πειρώμεσθα, καὶ ἐκτελέωμεν ἄεθλον. τὲ 
Ὡς φάθ᾽ ὁ δ᾽ οἷ ἀνέκωιε Μελάνθιος ἀκάματον πῦρ᾽ 

πὰρ δὲ φέρων δίφρον θηκεν, καὶ πώας ἐπ᾽ αὐτοῦ, 

ἐκ δὲ στέωτος ἔνεικε μέγαν τροχὸν ἐνδὸν ἐόντος" 

τῷ ῥῶ νέοι θώλποντες ἐ ἐπειρῶντ᾽" οὐδ᾽ εἐθδύνωντο 

1 56. ποτιδέγμιενοι προτιδέγμενοι Η. 157. βέλπετ᾽ . 80, εἴδη, 
16ο. ἐϊπέπλων] ἐυπέπλων ὟΥ. 10. ᾿Αχαιξβιάδων. τότ. ἐξέδνοιο. 
162. γήμαιθ' ὅς κεν] γήμεθ᾽ ὅσκε Ἡ. ὅς τις Ν. ὅς κε ὟΥ. 10. ἔλθοι] εἴη ̓  " 

163. βέο. 165. προσέκλινε] προσέθηκε γευ τόμ ἐνένιπτε»] ἐνένιπεν Ἡ.. ᾿ 
10. οἵ 168. βέπος. 173. ὀστῶν] ὀϊστοῦ, 564 ὧν ον οὗ Η. 1745 τ’ 

γύσουσι) τανύουσι Ἡ. . 181. ὡς φάθ᾽" ὁ δ᾽ αἶψ ὡς φάτο" αἶψα δ ΗΝ 

τότ. ᾿Ἐέδνοισιν διζήμενος) Πλήθει ἔδνων ζητῶν. βιᾷ γὰρ καὶ ῥώμῃ οὐ λή, 



18. ΧΧΙ. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Φ. 18ς-ττδος, ΟΊ 

ἐγταγύσωι, πολλὸν δὲ βίης ἐπιδευέες ἡσων. ἀυῖς 
Αντίνοος δ᾽ ἐτ᾽ ἐπεῖχε, καὶ Εὐρύμαχος θεοειδὴς, 
ἀρχοὶ μνηστήρων" ὠρετή δ᾽ ἔσαν ἔξοχ; ἄριστοι. 

Τὼ δ᾽ ἐξ οἴκου βῆσαν ὁ ὁμωρτήσωντες ὥμ᾽ ἄμφω 

βουκόλος Ἴ6ε συῴορ βὺς ̓ Οδυσσῆος θείοιο" 

κ δ᾽ αὐτὸς μετὰ τοὺς δόμου ἤλυθε δῖος ᾿Οδυσσεύς. 190 

ὑλλ᾽ ὅτε δὴ ῥ᾽ ἐκτὸς θυρέων ἔσων, ἠδὲ καὶ αὐλῆς, 
ῥθεγξάμενός σφ᾽ ἐπέεσσι προσηύδα μειλιχίοισι: 

Βουκόλε, καὶ σὺ, συφορὲ, ἔπος τί κε “μυθησαίμην, 

Ὶ αὐτὸς κεύθω : 2 φάσθαι δέ με θυμὸς ὦ ἀνώγει" 

τοῖοί κ᾽ εἶτ Οδυσηὶ ἀμυνέμεν, εἰ [ ποθεν ἔλθοι 105 

ὑδὲ μάλ᾽ ἐξαπίνης, καί 7.6 θεὸς αὐτὸν ἐνείκη ; - 

[κεν μνηστήρεσσιν ὠμύνοιτ᾽ ̓ ἢ Ὀδυσηὶ ; 

ἰπαβ᾽, ὅπως ὑμέας κραδίη θυμός τε κελεύει. 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε βοῶν ἐπιβουκόλος ὠνήρ᾽ 
εὖ πάτερ, αἱ γὰρ τοῦτο τελευτήσειας εέλδωρ, 200 

ς ἔλθοι μὲν κεῖνος ὠνὴρ, ἀγάγοι δέ δαίμων" 

γνοίης Δι, οἴη ἐμὴ θύνωμις, καὶ χεῖρες, ἐποντῶι. 

Ὡς δ᾽ αὕτως Εὔμαιος ἐπεύχετο πῶσι θεοῖσι, 

οστήσαι Ὀδυσήα πολύφρονω ὅνδε δόμονδε. 

ὑτὼρ ἐπειδὴ τῶν γε γόον γημερτέ ἀνέγνω, 208 

186. δ᾽ ἔτ᾽ δέ τ᾽ Η. 0. θεοβειδήῆς. 187. ἀρχοὶ] ἀρχὴ Η. 188. ὁμαρ- 
ἥσαντες] ἁμαρτήσαντες οἵ ὁ ΒΙΡ6Υ ὦ ἴῃ ἴη10 Η. 10. οίκου. 100. δῖ- 

ς. 101. ἔσαν] ἴσαν Υ. 192. σφ᾽ ἐπέεσσι] μιν ἔπεσσι, ἨῸ ΡΝ. 
). οἵ 2οῦ. σφε βέπεσσι. 103. βέπος. 105. κ᾽ εἶτ᾽ κ᾽ ἢτε γον. 10 . 
οὅ. ἐνείκῃ] ἐνεῖκαι Ἡ. ἐνείκοι ὟΥ͂. 197. ἀμύνοιτ᾽] ἀμύνόϊτ᾽ Η. τ08. Γεί- 
αθ᾿. 109. προσέβειπε. 291. ἔε. 202. ἕπονται] ἔσονται Η. 
Ο3. ἐπεύχετο]) ἐπηύχετο Υ͂. 204. βόνδε. 

αι. ας, τ8ς. Βίης ἐπιδευέες Δυ- φησιν, Κλαίετον ἐξελθόντες (00.)" καὶ 
ἤμεως ἐνδεεῖς, ἤτοι τοῦ τόξου ἢ τοῦ ἅμα ἵνα τῷ ᾿ὈΟδυσσεῖ συμβάλωσιν. 
)δυσσέως. δ τι]ρ. 186. ᾿Επεῖχε] Ἔπ- ΨΜυϊρ, 105. Ποῖοι κεῖτε (0)} Τὸ 
ειτο. ὋὉ ᾿Αντίνοος ἐπεῖχε καὶ ἐκώ- πλῆρες ποῖοι κέειτε (Ἰαρθ, ποῖοί κε εἶτε: 
ὑσεν αὐτοὺς πρὸς τὸ παρὸν χρήσασθαι τρορηίί. π. κεν εἴητε.) τὸ δὲ σημαινός- 

ᾧ τόξῳ. φαίνεται γὰρ ὁ ̓ Αντίνοος ἑξῆς μενον ποῦ (τοσρηϊ. ποῖοι) ἄν εἴητε 
ἔγων μὴ δεῖν τεῖναι τὸ τόξον, ἑορτῆς κατὰ τὴν γνώμην. ]ς. τοῦ. Ἔνεί- 
σης τοῦ τοξικοῦ θεοῦ. καὶ Εὐρύμαχος και] ᾿Ενέγκοι, ἀγάγοι. Πρ. Ἐνείκαι] 
εἴθεται. “10, 188. Τὼ δ᾽ ἐξ οἴκου Γρ. ἐνείκη. Ηἃ17]. 202. Δύναμις καὶ 
ἤσαν) Ἑὶς τὸν πρόδομον ἐξῆλθον. πι- χεῖρες ἕπονται) Τῇ δυνάμει καὶ χεῖρες 
χνῶς. ἐπεὶ μακρῷ πρόσθεν ὃ ̓Αντίνοός ἀκολουθοῦσιν. “]ρ, Ἔσσονται ἰοχί, 

ας 2 



δ ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Φ. γο6---τ220. 118. ΧΧΒ 

εξαῦτίς σφ᾽ ἐπέεσσιν ἀμειβόμενος προσέειπεν 
Ενδον μὲν δὴ ὁὁ᾽ αὐτὸς ἐγὼ, κωκὼ πολλὼ μογήσας, 

ἤλυθον εἰκοστῷ ἔτεϊ ἐς ̓ πατρίδα γαίων. 

γιγνώσκω δ᾽, ὡς σφῶϊν ἐελδομένοισιν ἱ ἱκάνω 

οἰοισι δχκώων᾽ τῶν δ᾽ ἄλλων οὔ τεὺ ὥκουσω 210 

εὐξαμένου ἐμε αὖτις ὑπότροπον οἴκωδ᾽ ἱκέσθαι. 
σφῶϊν δ᾽ ὡς ἐσετωΐί περ, ἀληθείην καταλέξω" 

οἱ χ' ὑπὶ ἐμοίγε θεὸς δωμάση μνηστηροις ἀγαυοὺς, 

ἄξομωι ἀμφοτέροις, ἀλόχους, καὶ κτήματ᾽ ὀπάσσω, 

οἰκίω τ᾽ ἐγγὺς ἐμεῖο τετυγμένα" κωΐ μοι ἐπειτῶ 215 

Τηλεμάχου ἑτάρω τε κασιγνήτω τε ἔσεσθον. 

εἰ δ᾽ ἄγξ δὴ καὶ σήμω ἀριφραδὲς. ἄλλο τι δείξω, 

ὀφρω με εὖ γνῶτον, πιστωθητόν τ᾽ ενὶ θυμῷ, 

οὐλὴν, τήν ποτέ μξ σὺς ἤλασε λευκῷ ὀδόντι, 

Παρνησόνδ᾽ ἐλθόντα, σὺν υἱώσιν Αὐτολύκοιο. 220 

Ὡς εἰπῶν, ῥώκεα μεγάλης ἀποέργαθεν οὐλῆς. 

τὼ δ᾽ ε ἐπεὶ εἰσιδέτην, εὖ τ᾽ εφράσσαντο ἑκάστω, 

κλαιον ἄρ, ἀμφ᾽ Ὀδσηω δαΐφρονα χεῖρε βαλόντε, 

καὶ κύνεον ἀγωπωζόμενοι κεφαλήν τε κωὶ ὥμους. 
ὡς δ᾽ αὕτως ᾿Οδυσεὺς κεφαλὰς καὶ χειρῶς ἔκυσσε. 225 

καί νύ κ᾽ ὀδυρομένοισιν ἐδ φάος ἠελίοιο, 

εἰ μὴ Ὀδυσσεὺς αὐτὸς ἐρύκωκε, φώνησέν τε᾿ 

Παύεσθον κλαυθμοῖο, γόοιό τε᾿ μή τις ἰδήται 

ἐξελθὼν μεγάροιο, ἀτὰρ εἴπησι καὶ εἴσω. 

2ο6. προσέξειπεν. 208. ἤλυθον εἰκοστῶ Η,,, 584 ε δεῖς νοοῖ ργῆχιιηι, αιᾶϑί., 
Δ|1Δ τὰ γ 6] ] 6 ᾿ΠΙΘΥΘ ἰθοομθπι ἦλθον ἐεικοστῶ. ΡΟΉ5. ἀ[0. ἦλθον ἐξεικοστῷ 
Ρέτε;. 211. βοίκαδ᾽ ὑπότροπον αὖτις ἱκέσθαι. 215. ἐμεῖο} ἐμοῖο Η. 10. Γοικία. 
οτό. Τηλεμάχου ἴῃ τοχῦ., Τηλεμάχῳ ἴῃ τηᾶγρ. 218. με εὖ] μ᾽ ἐύ ἃ τι. 
ΡΥ. Η. κ᾽ εὖ ν. ν᾽ ἐὺ γν. 220. Παρησόνδ᾽] πὰρ νησσὸν δ᾽ Η. 421. βειπών. 
ἀποβέργαθεν. 222. εἰσξιδέτην. βέκαστα. 223. Ὀδυσῆα δαΐφρονα] ᾿Οδυσῆϊ 

. δαΐφρον, Ἡ. ΚΝ, Υ. 10. δαξίφροα. 28. βίδηται: 50. θη πὶ [ΟΥβ απ 
ὁρῆται." 220. ἐείπῃσι. - ( 

Γρ. ἕπονται. Μ᾽ηά. 133. 211. Ὑπό- Σφῶϊν] Σημείωσαι τὸ σφῶϊν καὶ ἐπὶ 
τροπον}] Γρ. ἀπότροπον. ἘΖΔ1]1. 212. τοῦ δευτέρου προσώπου τασσόμενον 

τ ΘΟ ΠΟ] Δ ΠΟΙΏ 5 Ἰηοοίὶ, αιοὰ ἰᾶ60 ἴδτηθη Ῥομθηάατη ογδΐ, αὐ ΔαρανἹ ᾿Ισοᾶΐ 
ΟἸ)8 ΟΥ̓ Ὶ 15 οἵ ἔτ ηθὲ Ἰῃ το Π δία 5 ηὉ 115 απο απ6 απὸ ἀπ Π 6 ἸΠΔΓΡΊ Πἰ θυ οοΥΓαδᾶ 
διηῖ, ΒΌΤΤΜ. 

Ἰ 
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ἀλλὰ προμνηστίνοι ἐσέλθετε, μηδ᾽ ἅμω πάντες᾽ 230 

πρῶτος ἐγὼ, μετὰ δ᾽ ὕμμες" ἀτὼρ τόδε σήμα τετύχβω᾽ 

ὥλλοι “μεν γάρ πάντες, ὅσοι μνηστῆρες ὠγαυοὶ, 

οὐκ ἐάσουσιν ἐμοὶ δόμενωι βιὸν Ἴδε φαρέτρην" 

ἀλλὰ σὺ, δι" Εὔμαιε, φέρων ἀνὼ δώμωτω τόξον, 
ἐν χείρεσσιν ἐμοὶ θέμεναι" εἰπεῖν. τε γυναιξὶ 235 

κληϊσσωι μεγάροιο θύρως πυκινῶς ἀραρυίας. 

ἣν δέ τις ἡ στονωχῇής ηε κτύπου ἔνδον ὁ ἀκούση 

ἀνδρῶν κα ἡμετέροισιν ἐν ἔρκεσι; μή τι θύραζε 

προβλώσκειν, ἀλλ᾽ αὐτοῦ ἀκὴν ἔμεναι πώρὼ ἔργῳ. 
σοὶ δὲ, Φιλοίτιε δῖε, θύρως ἐπιτέλλομωι αὐλῆς 240 

κληΐσσαι κληϊδὶ, θοῶς δ᾽ ἐπὶ δεσμὸν ἴήλαι. 

Ὡς εἰπὼν, εἰσηλθε δόμους εὖ γαιετάοντας" 
ἕξετ᾽ ἔπειτ᾽ ἐπὶ δίφρον ἰ ἰὼν, ἔνθεν σερ ἀνέστη" 

ἐς δ᾽ ἄρα καὶ τὼ διμῶε ἴτην θείου Ὀδυσῆος. 
Εὐρύμωχος δ᾽ ἡδὴ τόξον μετῶ χερσὶν ἐνώμω, 24ς 

θάλπων ἔνθω καὶ ἔνθα σέλο πυρός" ὠλλά μὲν οὐδ᾽ ὼς 

ἐντωνύσωι θύνατο" “μέγα δ᾽ ἔστενε κυδώλιμον κῆρ" 

ὀχβήσας δ᾽ ἀρ εἶπεν, ἔπος τ᾽ ἐφατ᾽ , ἔκ τ᾽ ὀνόμαζεν᾽ 

0} πόποι, ή μοι ἄχος περί τ᾽ αὐτοῦ καὶ περὶ πάντων᾽ 

οὔτι γάμου τοσσοῦτον ὀδύρομωι, ἀχνύμενός περ᾽ 250 

εἰσὶ καὶ ἄλλαι πολλαὶ ᾿Αχαιΐδες, ἡ ἡμὲν ἐν αὐτή 

ἀμφιάλῳ Ἰθάκη, γ᾽ ὥλλησιν πολίεσσιν' 

ὠλλ᾽ εἰ δὴ τοσσόνδε βίης ἐπιδευέες εἰμεν 

ἀντιθέου ᾿Οδυσηος, ὅτ᾽ οὐ δυνάμεσθω τανύσσαι 

τόξον, ἐλεγχείη δὲ καὶ ἐσσομένοισι πυθέσθαι. 255 
Τὸν δ᾽ αὖτ᾽ ᾿Αντίνοος προσέφη, Εὐπείθεος υἱός" 

Εὐρύμαχ' , οὐχ, οὕτως ἔστωι" νοξεις δὲ καὶ αὐτός. 

231. ἐγὼ] ἐγὼν Η. 234. δ᾽ δ). ΗῸ ΡΝ. 10. δ. 235. τε] 
δὴ Η, 10. βειπεῖν. 237. κτύπου] κτύπον Η. 230. βέργφ. 
240. δῖξε. 242. βειπών. 248. εἶπεν, ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽, ἐκ τ’ ὀνόμαζεν εἶπε 
πρὸς ὃν μεγαλήτορα θυμόν Η.Ὸ Υ. 10. ξεῖπε, βέπος. 251. ἠμὲν] αἱ μεν Η. 
ἰ. ᾿Αχαιξίδες. 252. ἠδ᾽ αἱ δ᾽  ΗῸ ΡΥ. 

Νιηά. 133. 230. Προμνηστῖνοι] Εἷς λήλους. Ω. 235. Θέμεναι] Γρ. δόμε- 
παρ᾽ εἷς, τὸ λεγόμενον, ἄλλος πρὸ ἄλλου, ναι. Μη. 1332. 238. Ἐν ἕρκεσι} 
ἀλλεπάλληλο;, ὅ ἐστι παραμένοντες ἀλ- Τοῖς τοιχίοις. νυ. 239. Προβλώοσ- 
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γὺν μὲν γὰρ κατὼ δῆμον ἑορτὴ τοῖο θεῦιο 

ὥγνή" τίς δέ κε τόξα τιταίνοιτ᾽ α ὠλλὼ ἐκήλοι 

κάτθετ᾽" ἀτὰρ πελέκεώς γε καὶ εἴ κ' εἰώμεν ἅπαντως 26ο 

ἑστάμεν" οὐ μὲν γάρ τιν᾽ ὠνωιρήσεσθωι ὁ ὀΐω, 

ἐλθόντ᾽ ἐ ἐς μέγαρον Λαερτιάδεω Ὀδυσηος. 

ὠλλ᾽ ἀγετ᾽, οἰνοχόος μὲν ἐπωρξάσθω δεπάεσσιν, 

ἐφρ ὦ σπείσωντες κωταθείομεν ἀγκύλα τόξα. 

ἠῶθεν δὲ κέλεσθε Μελάνθιον, οἰπόλον αἰγῶν, 265 

β΄ "ῇ ἄγειν, αἱ πῶσι μέγ᾽ ἔξζοχοι αἰπολίοισιν, 
ὄφρ᾽ ἐπὶ μηρίω θέντες ᾿Απόλλωνι κλυτοτόξω 
τόξου πειρώμεσβω, καὶ ἐκτελέωμεν ἄεθλον. 
Ἃς ἐφατ' ᾿Αντίνοος" τοῖσιν δ᾽ ἐπιήνδανε μῦθος. 

τοῖσι δὲ κήρυκες μὲν ὕδωρ ἐ ἐπὶ χεῖρώς ἔχευαν, 270 

κοῦροι δὲ κρητῆρας ἐπεστέψαντο ποτοιο" 

νώμήησαν, δ᾽ ὥρα πᾶσιν ἐπαρξάμενοι δεπάεσσιν. 

οἱ δ᾽ ἐπεὶ οὖν σπεισιάν τ᾽ ; ἔπιόν θὰ ὅσον ἤθελε θυμὸς, 

τοῖσδε δολοφρονέων μετέφη πολύμητις. ̓ Οδυσσεύς" ΐ 

Κέκλυτέ ΕΣ μνηστήρες ἀγακλειτῆς βασιλείης, 275 

ὄφρ᾽ εἴπω τά με θυμὸς ε ενὶ στήθεσσι κελεύει. 

Εὐρύμωχον δὲ μάλιστα καὶ ̓Αντίνοον θεοειδέα 

λίσσομ᾽ , ἐπεὶ καὶ τοῦτο ἔπος κωτὰ μόϊραν ἔειπε" 

νῦν μὲν παῦσωι τόξον, ἐπιτρέψαι δὲ θεοισιν' 
ἐῦϑεν δὲ θεὸς δώσει κρώτος 6 ὡ κ᾽ εἐθέλησιν. 285 

ὠλλ᾽ ̓ ἄγε μοι δότε τόξον, ἐύξοον, ὄφρα μεθ᾽ ὑμῖν 
χειρῶν καὶ σθένεος πειρήσομαι, εἰ μοι ἔτ᾽ ἐστὶν 

ἰς, οἵη πάρος ἔσκεν ἐνὶ γναμπτοῖσι μέλεσσιν, 

ἥ ἢ ἤδὴ μοι ὄλεσσεν ὥλή τῷ ἀκομιστίη τε. 

ὭΩς ἔφαθ οἱ δ᾽ ὁ ὥρω πάντες ὑπερφιώλως νεμέσησαν, 285. 

250. βέκηλοι. 26ο. γε] τε Γ. 262. Λαξερτιάδεω. 2638. ἄγε, 
βοινοχόος. 260. ἐπεξάνδανε. 276. οτη!πης Η. Ψ. ὕὙποϊη!5 ᾿ποῖαξ. 

ἀπ ὟΥ. 10. ὡς ξείπω. 277. θεοβειδέα. 278, βέπος. ἔξειπ' 

282, Ῥίς: 

κειν] ᾿Εξέρχεσθαι, προέρχεσθαι, προβλέ. Μετέφη) ΓΡρ. προσέφη. ΗΔ]. φῆι 

πειν. Ω. Προϊέναι ἔξω.  α]ρ. 258. ᾿Επεὶ καὶ τοῦτο ἔπος) Ὃ ᾿Αντίν 

Τοῖο θεοῖ}}] Τοῦ θεοῦ τὸ (τοῦ Θ΄. πρὸς γὰρ τὸ δεύτερον τὸ πρότερον. ΨυὶῈ 

Βδγη.) ἐπὶ τοῦ τοξοῦ, αν. 274. 279. ᾿Ἐπιτρέψαι δὲ θεοῖσιν] Εἶξαι κ' 
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δείσαντες, μὴ τόξον εὔξοον ἐντανύσειεν. 
᾿Αντίνοος δ᾽ ἐνένιπτεν, ἔπος τ᾽ ἐφατ᾽, ἔκ τ᾽ ὀνόμιαζεν" 

ἾἌ δειλὲ ξείνων, ἔνι τοι φρένες, οὐδ᾽ Ἰβαιαΐ: 
οὐκ ὠγώπάς, 6θ᾽ ἐκήλος ὑπερφιώλοισι μεθ᾽ ἡ ἡμῖν 

δαίνυσαι; οὐδέ τι δαιτὸς ἀμέρδεαι, αὐτὰρ ὠκούεις 200 

μύλων ἡ ἡμετέρων καὶ ῥήσιος ; ; οὐδέ τίς ἄλλος 

ἡμετέρων μύθων ξεῖνος καὶ πτωχὸς ἀκούει. 

οἰνός σὲ τρώει μελιηδὴς, ὅ ὅστε καὶ ἄλλους 

βλάπτει, ὃς ἄν μιν χαωνδὸν ἐλ, μηδ᾽ αἰσιμίο πίνη. 

οἶνος καὶ Κένταυρον ὠγωκλυτὸν Εὐρυτίωνω 205 

ἄασεν ἐν μεγάρῳ μεγαθύμου Πειριθόοιο, 

ἐς Λαπίθας ἐλθόνθ᾽" ὁ δ᾽ ἐπεὶ φρένας ἄωσεν οἴνῳ, 

287. ἐνένιπτεν) ἐνένιπεν Η. . 10. βέπος. 288. οὐδ᾽ ἡβαιαί] οὐ δὲ 
βιαὶ. γρ. οὐδ᾽ ἠβαιαί Η. 5480. ὅθ ὁ Η. ΝΥ. 0. ὃ βέκηλος. 203. τρώει] 
τρώγει ΡΙῸ ν. 1. 10. μελιηδὴς] μελιειδὴς Ν. 10, οἵ 205. βοῖνος. με- 

λιβηδής. 204. πίνῃ] πίνοι Ἡ. 206. ἄασεν ἐν] ἄασ᾽ ἐνὶ Η. Υ'΄. ΥΥ. 
10. ἄξασεν. 207. ἄξασε βοίνῳ. 

συγχωρῆσαι τῇ ἑορτῇ. νυρ. 2809. γένειαν Λαπίθας καὶ ἹΚενταύρους. ὑπὸ 

᾿γπερφιάλοισι Νῦν τοῖς κατ᾽ ἀρετὴν 
διαφέρουσι. Μασ. (ν4. Βαγη68.) 
201. Ῥήσιος] Γνώμης. δας. 205. 
Οἶνος καὶ Κένταυρον ἀγακλειτόν Εὐ- 

ρύτῳ ὅμως μὲν", ἕνα τῶν ἐν τῷ Πειρίθου 
γάμῳ Κενταύρων ἀπολομένων τὸν Εὐρυ- 
πτίωνα λέγει, ὅτε τὴν ᾿Αδράστου 5 θυγα- 
τέρα, λέγω δὴ “Ἱπποδάμειαν, Πειρίθους 

πρὸς γάμον ἀγόμενος ἐκάλεσε κατὰ συγ- 

ἈΦ ο {{|ἃ ρεΐπγα νοῦθὰ ἴῃ οαα, γθο. ΟΠ Ἶδδἃ δ η, 
μὲν ““ αα Γθι]8 απο ἀα οι αὐ αἰῦ ““ προ βῖὶπο Μϑίο ΑΙΟΥ5}1.᾽ 

εἴ ΠΙΆ] ]Ὸ ΠῚ οαμι ἴῃ Μδ. ἰην ηἶ556 Εὔρυτον Ὅμηρος μὲν Εὐρυτίωνα 

ΒΟΤΤΜ. 
ΟΓΘΏΙΓ ΠΟΙ νίάοο : 
λέγει, ἕνα τῶν---ἀπτολομένων, ὅτε κ. α΄. . 

͵7 Ν ε ͵7ὔ Ξ -“ 

μέθης δὲ οἱ Κένταυροι προαχθέντες τῶν 

Λαπιθῶν ἁρπάσαι τὰς γυναῖκας ἐπεχεί- 

ρήσαν. οἱ δὲ ὀργισθέντες ἀνεῖλον τοὺς 
Κενταύρους. ἘΒακχυλίδης δὲ διάφορον 
Μ Ν 5 , Ν ᾿ 5 
οἴεται τὸν Ἐὐρυτίωνα. φησὶ γὰρ ἐπιξε- 

, " "τ 

γωθέντα δεξάμενος ἐν Ἤλιδι» ὑβριστικῶς 

ἐπιχειρῆσαι τῇ τοῦ ξενοδοχοῦντος θυγα- 

τρὶ, καὶ διὰ τοῦτο ὑπὸ Ἡρακλέους ἀνα:- 
“Ὁ -“» " "- “ 

ρεθῆναι καιρίως τοῖς οἴκοις (τοῖς ἐκεῖ ΟΧ 

564 ΒΑΓ Θ5105 ΓΟροβαϊς Ὅμηρος 
Ερο αυἱά 60 ἰι- 

ὁ ῬιῸ ᾿Αδράστου ηποά ἴῃ οἀά, Οπληΐθι5 οὔ ἴῃ ἴρ8ο ΑἸουνβδὶὶ Μϑίο, Ἰΐθπι ἴῃ Ἐλιβίδι. 
Ῥ' 76ο, 44. οδυϊποῖ, αὐ ἀδοῖον ἴδηγο, αὖ 'Ρ56 αἰΐ, "Ατρώκος τοροβυῖ Βαυποβῖιβ, θοάθηι- 
α6, ααδπὶ ἀἸοῖξ, ουιοτο ΗἩγριμστ αποαιθ (ο. 33.) ΠΠΡογανῖῦ: 
σομδίι8 οϑῦ ααδιὴ «το «41ἐγαοὶΣ οὐ Αἐγαοία Ροοῖὶβ [0115 αἀἰοϊαν ΗΙΡρΡΟΔδΗϊὰ. 

ἰάψαρ Ποη ἃ]ῖο ρυόθαῖο 
ΠῚ ΠῚ 

ὕδῃγ6}} ΔΡΡΟΙ]αἰϊοποβ γθοῖϊ8 ΔὉ ὑσθὸ Αἴτδοθ τορϑύπῃμτζιτ, αἰ ν18. ΠΟΙῸΝ ἰδ π) 6115 
ΒΟΙΏΪ ἢἾδ5, 46 η (το μοὶ ραΐγοπι ὑταἀϊἀθγαηΐ ὨΟΠΏ 111, ἰὼ ΓᾺΡ 1}115. δὶ. Τηΐρι γΘΓἃ5 ἃϊι- 

ἴθι ναγιθίαϊοβ ΠΟΤ ΠῚ Π δῖ, αι πδης ῬΙΓΙΠμΟΪ Βρομβᾶηι ΒΟ ΠΟ] αϑίοβ δὰ 1]. αἰ, 
203. ᾿Ἰσποδαμίαν τὴν Βουτάδα ἀἰοϊΐ, ρΙῸ απο ἴῃ 6. οδί Ἱσποβοτίαν τὴν Βούτα : 
δυιΐοθιη δα ϑοιΐῖ. Ηθγο. τ78. Δίαν τὴν Βουτάτου. 

ΤΖοίζος 
Δαά. ἰηῖγα δα 2923. ΒΌΤΤΜ. 

ΡΒΆΓΩ65. 6]. Δεξαρμενῷ ἐν Ωλένῳ οΧ ἈΑΡΟ]]οά. 2, 5, 5. θ6π6, αποδα πομλθη ΠΟμϊ- 
πἷβ : 564 Ἤλιδ, ἰῃτασίαν το που ριιΐο. 
1118 ρυφβουτὶην ΓΘ ρουθιι5. αὶ γοσϊουὶ σομιιηοᾶθρ ροϊαϊδ ΔΟΟΘΗΒΟΥΊ. 

ΟἸδμα5 οπἰη, πηϊ τὴ ΕἸΙΑῚ εἰνιῖαβ ἴα 
ΟΕ, Ῥαδυβ. 5, 3. 

Ἐλπιβίαι 5 Ρ. γ76ο, 33. αθοΐ ἐσιξενωθέντα «τινὶ ἐν Ἤλιδι, ἀπδ Ἀρραγοῖ δ ἰῃτοστίογα 
ποβίγὶβ ἃ ΟΟΌΪΟ5 ᾿ς σουίθ πὰ παι 556, ΒΟυΤΤΜ, 
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μαινόμενος. κάκ᾽ ἔρεξε δόμον κάτα Πειριθόοιο" 

ἡρωας δ᾽ ἄχος εἷλε, δὲ ἐκ προθύρου δὲ θύραζε 
ἕλκον ἀναΐξαντες, ἀπ᾽ οὔωτω νηλέϊ χωλκῷ 390 

ῥινάς, τ᾽ ἀμήσαντες᾽ ὃ δὲ, φρεσὶν ἦσιν ἀασθεὶς, 

ἥϊεν ἣν ἄτην ὀχέων ἀεσίφρονι θυμῷ: 

εξ οὗ οὗ Κενταύροισι καὶ ἀνδράσι νέ!κος ἐτύχθη, 

οἱ τ᾽ αὐτῷ πρώτῳ κακὸν εὕρετο οἰνοβαρείων. 

ὡς καί σοι μέγα, πῆμα πιφαύσκομαι, οἷ κε τὸ τόξον ϑ0 8 
ἐντανύσης" οὐ γάρ τευ ἐπητύος ἀντιβολήσεις 

401. βῇσιν ἀξασθείς. 

ἀχέων . Ὁ. βήν. 
110. βοΐ. βοινοβαρείων. 

Επιϑῦ. σϑροϑιῖ 1θαγη.) ἐπιστάντος. 
Ψυ]ρ. 298. Μαινόμενος κάκ᾽ ἔρεξε] 

Ἤθελε γὰρ συμμιγῆναι τῇ γυναικὶ τοῦ 
Πειρίθουν. ὦ. 402. ᾿Οχέων] “ὙὙποφέ- 
ρων, ἢ ἔχων καὶ βαστάζων. Ψαὶρ. 
᾿Αεσσιφρόνι) Φρενοβλαβεῖ, Ψυ]ρο. 202. 
204. Ἔξ οὗ Κενταύροισι-------ἘΡΑ ΤΟ 
(νους εὕρατο) οἰνοβαρείων 4] Ἰξίων ὃ 

Διὸς παῖς Λαπίθης τὸ γένος κοινωνὸς τῆς 

θεῶν τραπέζης γενόμενος καὶ πιὼν πολὺ 

τοῦ νέκταρος καὶ τῆς ἀμβροσίας ἁψάμε-᾿ 
3 ε δι Ν 5» εῚ “ Ν ΕἸ νος, οὐχ ὕπως αὐτὸς ἀμοιβὰς τῷ Διὶ εὐ- 
,ὔ » , 5 Ἁ ν᾿ “Ὕ Αι 

εργεσίας ἐσκέπτετο, ἄλλα διὰ τῆς ἐμ- 
, 7 5 “ Ν -“ Ὁ“ 

φύτου κακίας ἐπείραζε τὸν τῆς Ἥρας 
ἐς ε. - 7 

γάμον. ὑποπτεύσασω δὲ ἡ θεὸς ἀνήνεγκε 
“- Ν 

τῷ Διὺ τὴν ᾿Ἴξίονος λύσσαν. ὃ δὲ ἐνθυ- 
, 7] ὔ - ,ὔ -Ὡ- μούμενος ζήλῳ πάλιν τοῦτο ταύτην δρᾷν 

“Ὁ ἤ 

διωβάλλουσαν τοὺς ἐξ αὐτοῦ γεγενημέ- 
ἡ Ζ -“ 

νους, ἐκ τινος ὅμως ἐπιτεχνήσεως τῆς 
-" -Ὁ- Ν να 

Ἰξίονος ἐπειρᾶτο γνώμης. σκοπῶν δὲ εὗρε 
Ἁ 5 ,ὔ , Ἁ [2 ͵7 

τὸ ἀληθές. νεφέλην γὰρ Ἥρᾳ παρεικά- 
Ψ' ᾿] "Ὁ , ἄν,  «(Ἅ [ 

σας μόνην ἐν τῷ θαλάμῳ τοῦ ᾿Ιξίονος 
΄ ᾿ “ 

κατέλιπεν, ὁ δὲ ὡς Ἥραν ἐβιάσατο. 
- ὙΡ το γι, Ν » 7 Υ " τοῦτον οὖν ὃ Ζεὺς ἀγανακτήσας Ἰσῳ (Ἰση 

2403. ἀνδρώσι νεῖκος] ἀνδράσιν εἰκὸς Ν, 

406. ἐπητύος] ἐδητύος 6χ Θῃηδηα, Η. 

202. ὀχέων] ὀχέων ἃ τὴ. ΗΓ. ἀχέων ΘΧ Θῃηθη4. Η, 
902. τ᾽ δ' ἜΥΣ 
10. τι ξεπητύος. 

ΘΏ1. Βάγη.) θανάτῳ περιέβαλε τιμω- 
βίᾳ. γευσάμενον γὰρ τῆς ἀμβροσίας οὐκ 
ἦν αὐτὸν ἀποθανεῖν. ἀλλὰ τροχοὺς ποι- 
ἥσας ὑποπτέρους ἔδησε τὸν ᾿Ιξίονα πρὸς 
τὰς τῶν τροχῶν κνημῖδας καὶ εἴασε κατὰ 

"“" Ὁ 7 -“ ε 
τοῦ σφαιροειδοῦς φέρεσθαι βοῶντα, ὡς 

τοὺς εὐεργέτας ἀμείβεσθαι προσῆκεν. 

Γίνεται δὲ ἐκ τῆς νεφέλης παῖς Ἰξίονος Ἧ 

διφυὴς τὰ μὲν κατώτερα μέρη τῆς μη- 
τρὸς ἔχων" αἱ γὰρ νεφέλαι ἵπποις ἐοίκα - 

σι" τὰ δὲ ἀνώτερα μέρη ἀπὸ τοῦ ὀμφα- 
λοῦ μέχρι τῆς κεφαλῆς τοῦ πατρὸς Ἰξίο- 
γος. φερόμενος δὲ οὗτος κατὰ “Μαγνησίαν 

ἀκόλαστον εἶχε τὴν ὁρμὴν πρὸς τὰς συν- 
ουσίας" ἐῴκει γὰρ τοῦ πατρὸς ἀκολασίᾳ" 
καὶ πολλάκις ἐπλησίαζε ταῖς κατὰ τὸ 
Πήλιον ἵπποις. ἐντεῦθεν λέγεται τὸ τῶν 
Κενταύρων ἀναφυῆναι γένος. ὅθεν καὶ 
τὸν Πειρίθουν, ἐπίκλησιν ᾿Ιξίονος υἱὸν 
ὄντα, λαμβάνειν ἐθέλει γύναιον παρὰ 
τῶν συγγενῶν Ἱζενταύρων τὴν βάσιν τοῦ 
προύχοντος αὐτὸν παρθένον 'ἱπποδάμειαν. 
ἢ ἱστορία παρὰ Πινδάρῳ (γί. 2, 
20---598.) Ψιυ!ρ. 4096. Ἔπητύος] 

4ᾳ Ἠο]δοίαμῃ ἴῃ οα, ἀδηῦ. δα οσαΐσοηι τ]. ΒΌΤΤΜ.. 
τ δ] ατὶ ροβίγοπγα ἤδο6 ΘΟΥΓΕΡ [551}1)8 ΡΓΟσ Θριαπίαγ ἢ οα, Ατροηῦ. ΒΘΟΟΠΤΟΡῸ5 Πα- 

Ὀομΐ ἐθέλειν--ταὐπτῶν παρθένων : 6 4ΌΪθ 5 γΟΥΡῚ5 ὉΠ ΕΠ Πγα τη ΠΟῊ Ηἶδὶ ρ6Γ ΒΡ μΑΙτηα, ἀπὸ δαΐοπη 
ΡεΪπλα γαοῦ ϑδιτηθ τηπίαία ρῖο. [08 5αΐ τηδηϊθϑία νοϑῦ σία Πα ΡΘΠλ 15. ΠΑΥΤΑΟΏ 5 56- 
σα ηάπτη ἡπδιη ΡΙΓΙΓΠΟΙΙ5 501π|5 6 Παρ! Παγαπ, ΗἸρροάαπιῖα διΐθμι 6 (θη Δ ΓΟ ΠῚ ΡῈ - 
Ὠ6Ι6 ἔα. Εὖ 5ροηβ αυϊάθηι ρϑίγ 15 ΠΟΘ ἢ 6 σου ρίο 10 βώσιν 8111} ἔογζα556 οὐ αΘ ηΐ, 
ΝΙΊΒΙ ΧΟ. ογίς ἁἱϊαυτα αυοά ΘΧρΙ]οαγοῖ αυοιηρο, οαπὶ (δηΐαιν! ΠΠ1ἃ ΟΟὨΒΙΘΒΟΘΓΕ 
ΡούποΓΙς Ῥι μου; αὖ: σὴν ἀνθρωπίνην τὴν (ἢ. 6, κατὰ σὴν) βώσιν, τοῦ προὔχζοντος αὐσῶν 
παρθένον, Ἱσποδαμίαν. ΒΌΤΤΜ. 



118. ΧΧΙ. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Φ. 307.---ι33ς. 989 

4 ᾿ 3. .Δ. , 7 » Ν» ΄ 

ἡμετέρω εν! δήμῳ, φῴφαρ δὲ σε νηὶ μελωινή 

εἰς ἴἼἜχετον βασιλῆα, βροτῶν δηλήμονω πάντων, 
ν ἁ Ἃ ϑυω, ΦᾺ Ψ Ν 5 νὰ 72 

πέμψομεν ἔνθεν δ᾽ οὔτι σωαώσεωι" ἀλλὰ ἕκηλος 
} “-» “4 5 3. Μὰ ΄ 

πῖνέ τε, μηδ ερίδωινε μετ ἀνδρώσι κουροτέροισι. 210 
Ν . εὖ “ὦ 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε περίφρων Πηνελόπειω" 
3 “᾿,.9 ᾽ Ν Ν ἥω ᾽ς. ΔΛ 7 

Αντίνο᾽, οὐ μὲν κωλὸν ἀτέμβειν, οὐδὲ δίκαιον, 
7 Ξ -“ 7] ΄ , “ 

ξζείνους Τηλεμώχου, ὃς κεν τάδε δώμαθ ἐκήται. 
2} ψ δν..,.6 -“ 3 “Ἁ ἢ ᾿, 

ἔλπεωι, αἱ χ' ὁ ζένος ᾿Οδυσσήος μέγω τόξον 
κε “ ν ἢ Δ 

ἐντανύση, χερσίν τε βίηφι τε ἡφι πιθήσας, 21ς 

οἰκωδέ μ᾽ ἄξεσθωι, καὶ ἑὴν θήσεσθαι ἄκοιτιν ; 
οὐδ᾽ αὐτός που τοῦτό γ᾽ ἐνὶ στήθεσσιν ἔολπε" 

αν « -“ δὴ, Ὁ 3 ᾿, 

μηδέ τις ὑμείων τοῦ γ᾽ εἴνεκω θυμὸν ἀχεύων 

γβθάδέ δωινύσθω" ἐπεὶ οὐδὲ μὲν οὐδὲ ἔ ενθάθέ θωινύσθω" επεὶ οὐδὲ μεν οὐδὲ ἔοικεν. 
ἃς ᾽ 4. ᾽ 7 “ Ά κ᾿ 

Τὴν δ᾽ αὖτ Εὐρύμωχος, Τολύβου παῖς, ἀντίον ηὔδα 420 
7 ᾽ 

κούρη ᾿Ικωρίοιο, περίφρον Πηνελόπεια, 
"7 Ἄ θὼ δὲ ϑοο7 ᾽ ἂν. ΒᾺ ἡ β 

ουτι σε τόνδ ἄξεσθαι ὀϊόμεθ ὗ οὐδὲ εοιεν 
ΕῚ Ἴ δὰ δ ͵΄ 7 ᾽ »“ασ ς ἊΝ ΄“7Όψ 

ὥλλ ωἰσχυνόμνενοι φατιν ἀνδρῶν, ἠδὲ γυναίκων, 
,' ἡ Ε ΕΣ "“»"ν 

μή ποτέ τίς εἴπησι κακώτερος ἄλλος ᾿Αχαιῶν" 
᾿ Ἂς ΤΡ 3 Ε Ν “7 

ἡ πολὺ χείρονες ἄνδρες ἀμύμονος ἀνδρὸς ἄκοιτιν 425 
“Ὕ «7 5 . »» 2.2 ᾽ 

ββνωντῶι" οτ οὐδὲ τι τόξον εὔξοον ἐντωνύουσιν" 
5 Ὑ "» - Ψ » ἣν 

ἀλλ᾽ ὥλλος τις, πτωχὸς ὠνὴρ ὠὡλαλήμενος ἐλθὼν, 
ς-..' ὃ 7] δ ἜΣ 7 

ῥηϊδίως ἐτάνυσσε [βιὸν, διὰ δ᾽ ἧκε σιδήρου. 
ἃ οὐδ ἃ .- ᾿-ὦ 5 Ὁ» -“ὦρ᾿ Ρ Δ 

ὡς ἐρέουσ᾽" ἡμῶν δὲ ἐλέγχεω ταῦτω γένοιτο. 
Ν Ὁ ΄ ͵΄ ΄ 

Τὸν δ᾽ αὖτε σροσεείστε περίφρων Πηνελόπειω" 330 
1.74 ΕΥ 3 2.. ἊῸἋὩ Ὁ» 

Εὐρύμωχ᾽, οὔπως ἐστὶν ἐὐκλέϊας κατὰ δῆμον 
ν} ἃ ΡΩΝ Ε , 3 

ἔμιμενω!ι, οἱ δὴ οἶκον ἀτιμάζοντες ἔδουσιν 
᾽ Ἂν » ο. ΕΣ ΄κοὋ 

ἀνδρὸς ἀριστῆος" τί δ᾽ ἐλέγχεω ταῦτα τίθεσθε; 
᾿ς Ἁ -»-Ὃ΄ ᾿ 5 Ὁ » Ν 

οὗτος δὲ ξεῖνος, μάλω μὲν μέγας, ἠδ᾽ εὐπηγὴς, 
» Ν 4. 9 5 “Ὁ 3, » «͵΄ 

ἀνδρὸς δ εξ ἀγαθοῦ γένος εὔχεται ἔμμεναι υἱός. 435 

300. βέκηλος. 411. προσέξειπε. 514. βέλπεα. 415. ἦφι πιθήσας] ἥ φι 

πειθήσας Η. 10. Γῆφι. 5416. ξοίκαδε. ἑξήν. 417.. ξέξολπε. 310. 322. βέξοικεν. 
324. βείπησι. ᾿Αχαιξῶν. 420. δὲ] δ᾽ ἂν Η. Ν. ΥΥ. 1}. βερέουσ᾽. 
330. προσέξειπε. 432. βοῖκον. 433. ταῦτα] πάντα Ἦ. 435. ἀνδρὸς] 

Μεταιτήσεως. Ψυΐρ. εἀ. «ηΐ. (εἰ Τούτου χάριν, ὅτι οὕτως ἐμὲ ἀξεται. 
Ἐπυδίαιῃ, 4] δαἀάϊζ ὡς ἀπὸ τοῦ ἐπαι- Ψυ]ο. 4τ0. Οὐδὲ ἔοικε] Τοῦτο ὑμᾶς 
τεῖν). 410. Μηδ᾽ ἐρίδαινε] Γρ. μηδ᾽ ἐννοεῖν. Ψα]ρ. 4333. ᾿Ελέγχεα πάντα] 

ἐρέεινε. Ψ]η. κο. 318. Τοῦ εἵνεκα] Γρ. ταῦτα. αι]. 4334. Εὐπηγής] Εὐ- 

γΟΙ,. Η. η ἢ 
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ὠὡλλ᾽ ὥγε οἱ δότε τόξον εὔξοον, ὄφρω ἰδωμεν' "] 
ὡδὲε γὰρ ἐξερέω, τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἔστωι" ᾿ 
εἴ κέ μιν ἐντωνύση, δώη δέ οἱ εὖχος ᾿Απόλλων, 

ἔσσω μιν χλαῖνάν τε, χιτῶνά τε, εἵματα κωλά" 

δώσω δ᾽ ὀξὺν ἅ ἄκοντω, κυγῶν ἀλκτήρο καὶ ἀνδρῶν, 

καὶ ζίφος ὄμφηκες" δώσω δ᾽ ὑπὸ ποσσὶ πέδιλα" 
πέμψω δ᾽, ὅππήη μιν κρωδίη θυμός τε κελεύει. ᾿ β 
Τὴν δ᾽ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα" | 

μῆτερ ἐμὴ, τόξον μὲν ᾿Αχωιῶν οὔτις ἐμεῖο 

κρείσσων, ῶ κ᾽ ἐθέλω δόμενωί τε, καὶ ἀρνήσασθαι" 

οὐδ᾽ ὃ ὅσσοι κρωναὴν ᾿θάκην κωτωκοιρωνέουσιν, 
οὐδ᾽ ὅσσοι γαίουσι πρὸς Ηλιδὸς ἱπποβότοιο. 

τῶν οὔτις μ᾽ ἀέκοντω βιήσετωι, αἴ κ᾽ ἐθέλοιμι 
καὶ καθάπαξ ξείνῳ δόμενοι τάδε τόζω φέρεσθαι. ' 
ὠλλ᾽ εἰς οἶκον ἰοῦσω τὰ σαυτῆς ἔργω κόμιζε, 

ἱστόν ἐξ" ἠλακάτην τε, καὶ ἀμφιπόλοισι κέλευε ' 

ἔργον ἐποίχεσθαι: τόξον δ᾽ ἄνδρεσσι μελήσει ᾿ 
πᾶσι, μάλιστα δ᾽ ἐμοί" τοῦ γὰρ κρώτος ἔστ᾽ ἐνὶ οἴκω. ᾿. 
Ἡ μέν. θαμβήσασα πάλιν οἰκόνδε βεβήκει" 

παιδὸς γὰρ μῦθον πεπνυμένον ἔνθετο θυμῷ. 
ἐς δ᾽ ὑπερῷ ἀνωβᾶσω σὺν ὠμφιπόλοισι γυνωιξὶ Ὶ 

πατρὸς Η. ὙΥ͂. πατρός Ν. 
448. οι. 

ξείματα. 
οὔθ᾽ Ἡ. 

τῆς] σ᾽ αὐτῆς Ὗ. 

442. κελεύει] κελεύοι Η. 

ΟΧ α΄. 4 ϑ. ΡΟΙΒ5. τόξου Ν 

παγής. νυ ]ρ. Εὐτραφής. Ω. 446. Κρα- 
γαωὴν᾿ Ἰθάκην) Ὑψηλήν. , 347. Νήσοισι 

πρὸς "Ηλιδος] Ταῖς περὶ τὸ Δουλίχιον. 

ΜΡ. Ἔνιοι, ναίουσι. Ψ]ρ. Ηὰ. δοῦτο- 
γ6], Γρ. οὐδ᾽ ὅσσοι ναίουσι. Ἠ α΄]. 340. 
Καθάπαξ] Καθόλου. Ῥ οὔτο δὲ οὕτως ἔχειν 
παρὰ τῷ ποιητὴ ἐν ᾧ τῆς προηγουμένης 
λέξεως ληγούσης εἰς ξ, καὶ ἡ ἑξῆς ἄρχε- 
ται ἀπ᾽ αὐτοῦ. Ψι]ο. 452. ΡτῸ Τό- 

» ΟοΠ]αΐο Ἐπιβίαιμῖο γι. τα. οὕτως οὐκ ἔχει ἑτέρωθι : ἔογἴαδδβο ΟΡΥΟΡΔΡΙ Πα οὖχ ἐσέ-. ) 
ϑεἃ πα 5ῖο υϊάριῃ τοί ρυοοοᾶάογοῦ ΒΘ 618 ἐν ᾧ. φωϑι οὕτως ἔχει. 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Φ. 4536--ο.456. 

4506, ἔοι. Είδωμιεν. 
330. καλά] πάντα, 564 1ῃ τηδίρ'. γρ. καλά Η. 

447. ναίουσι νήσσοισι Ἡ. νήσοισι Ν. ὙΥ. 
10. βοῖκον. βέργα. 

5866, υὖ Ριυΐο, 0 Θδάθιη ἴηᾶηπ Η. Εἰπιογαΐ μῦθος, χιιοά 5οΥῖθα πιθπιϊ πούαξ, 
10. Βέργον. 

118. ΧΧῚς 

437. ἐκβερέω. 
10. ξέσσω. 

444. ᾿Αχαιξῶν. 246. 447. οὐδ᾽}; 
448. ἀβέκοντα. 350. σαυ- 

452. τόξον] τόξου ροϑί ΓΑΒιΓΔΠ,,, 

353. βοίκῳ. 454. οϊκόνδε. ὦ 

ξον οο44. αἰϊαιοί, ἴπ 8 ψιηά, «6: 
Βαθρηΐ μῦθος : ὨΪΤΙΓαΠῚ ΟΧ α΄. 358. 
5οα 1ὴ μά, κό, βιιρτὰ δου ρύιπι,, 

Γρ. τόξον" ἢ περὶ τῆς τοῦ τόξου δύσεως 
μῦθος. 553. Ῥοϑῦ πο νϑυϑαπὴ ἵπ΄΄ 
Ψιμά. 123. Ἰορίτυῦ πἰ6 : Ὡς φάγον 
ῥίγησε δὲ περίφρων Πηνελόπεια. «μοι, 
αηΐο {Ππ4 ἡ μὲν ΘΧ Τιοῖ8 Ηοιμοῖ Ι 
τη τ ΠΟ ΠΘΟΘΒΒΆΓ ΠῚ] 6586 Ραΐο., ̓  

ΒΌΤΤΜ. "" 



118. ΧΧΙ.. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Φ. 5357---.-ω87. ΦΘΒ 

κλαῖεν ἔπειτ᾽ ᾿Οδυσήω, φίλον πόσιν, ὄφρω οἱ ὕπνον 
ἡδὺν ἐπὶ βλεφάροισι βάλε γλαυκώπις ᾿Αθήνη. 

Αὐτὰρ ὁ τόζα λαβὼν φέρε καμπύλα δὲ Ἰος ὑφορββός᾽ 
μγηστῆρες δ᾽ ̓ἄρῳ πάντες ὁμόκλεον ἐν μεγάροισιν" 46ο 

ὅδε δέ τις εἴπεσκε γέων ὑπερηνορεόντων" 

Πη δὴ κωμπύλω τόξα φέρεις, ἀμέγαρτε συβώτα, 
τλαγκτέ; τάχ, αὖ σ᾽ ἐφ᾽ ὕεσσι κύνες τωχέες κωτέδοντωι, 

ον ἀπ᾽ ἀνθρώπων, οὺς ἔτρεφες" εἰ κεν ᾿Απόλλων 

Ἱμῖν ἱλήκησι, καὶ ἀθάνατοι θεοὶ ἄλλοι. 46ς 

Ἃς φάσαν' αὐτὰρ ὃ θηκε φέρων αὐτῷ ἐνὶ χώρῳ, 

λίσας, οὕνεκω πολλοὶ ὁμόκλεον ἐν μεγάροισι. 

Γηλέμαχος δ᾽ ἑτέρωθεν ἀπειλήσας ἐγεγώνει" 

ἴΑττα, πρόσω φέρε τόξα" τάχ᾽ οὐκ εὖ πᾶσι πιθήσεις" 
μή σε, καὶ ὁπ᾿λότερός περ ἐὼν. ἀγρόνδε δίωμαι ἱ 270 

βώλλων χερμαδίοισι, βίηφι δὲ φέρτερός εἶμι. 
" γὰρ σάντων τόσσον, ὅσοι κωτὰ ϑώματ᾽ ἔασι, 

μνηστήρων χερσίν τε βιφί τε φέρτερος εἴην" 
ῷ χε τάχω στυγερώς, τιν ἐγὼ πέμ οὐ μιέ νέεσθαι 

Ἱμετέρου ἐξ οἰκου, ἐπεὶ κακὰ μηχεινόωντωι. 275 

Ὡς ἔφαθ" οἱ δ᾽ ἄὥρω πάντες ἐπ᾽ αὐτῷ ἡδὺ γέλωσσων 
μνηστῆρες" καὶ δὴ μεθίεν χωλεπόιο “χόλοιο 

Γηλεμάχῳ" τὼ δὲ τόζω φέρων. ἀνὼ δῶώμιω συβώτης 
ἐν χείρεσσ᾽ Ὀδυσῆϊ δαΐφρονι θηγκε παραστάς. 

χ δὲ καλεσσώμενος προσέφη τροφὸν Εὐρύκλειαν" 480 

Τηλέμαχος. κέλεταί σε, περίφρων Εὐρύκλεια. 

κληΐσσαι “μεγάροιο θύρας πυκινῶς ἀραρυιας. 

ν δέ τις ἢ στονανχίης ηε κτύπου ἔνδον ὠκούση 

ἐνδρῶν ἡ ἡμετέροισιν ἐν ἔρκεσι, μή, τι θύραζε 

τροβλώσκειν, ὠλλ᾽ αὐτοῦ ἀκὴν ἔμεναι, παρῶ ἔρ γω. 385 

Ἃς ἄρ᾽ ἐφώνησεν" τῇ δ᾽ ἄπτερος ἔπλετο μῦθος. 

ὑλήϊσσεν δὲ θύρας μεγάρων εὖ γαιετωόντων. 

85... ἔοι. 4658. ῥηδύν. .359. δῖδος. 461. ξείπεσκε. 5065. ἡμῖν] ἡμῖν θ᾽ Η. 
66. αὐτῷ ἐνὶ χώρῳ] αὐτῇ ἐνὶ χώρη Η. 473. χερσίν τε] χείρεσσι ἡ. 4574. τῷ] 

τῷ . 4770. βοίκου. 376. βηδύ. 370. δαβίφρον. 485. βέργῳ. 5387. κλήϊσ- 
σεν} κλήϊσεν Ψ. 

463. Πλαγκτέ] Παραπλήξ, τὴν διάνοιαν πεπλανημένε. ]σ. 487. Με- 

Ηἢ 2 



φ90 ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Φ. 288--4ογ. 118. ΧΕ 

Σιγῇ δ᾽ εξ οἴκοιο Φιλοίτιος ὦλτο θύραζε, 
κλήϊσσεν δ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα θύρας εὐερκέος αὐλῆς. 

κεῖτο δ᾽ ὑ ὑπ᾽ αἰθούση ὅπλον νεὸς “ἀμφιελίσσης 

βύβλινον, ὥ ΤᾺ ἐπέδησε θύρας, ἐ ἐς δ᾽ ἡ ἡϊεν αὐτός. 

ἐζετ᾽ ἔπειτ᾽ ἐπὶ δίφρον ἰὼν, ἔνθεν περ ἀνέστη, 
εἰσορόων Οδυσηα; ὁ δ᾽ ἤδη τόξον ε ἐνώμα, 

πάντη ἀναστρωφών, πειρώμενος ἔνθα καὶ ἔνθω, 

μὴ κέρα πες ἔδοιεν, ἀποιχομένοιο ἄνακτος. 

ὧδε δέ τις εἴπεσκεν, ἰδὼν ἐς πλησίον ἄλλον" 

Ἢ “] θηητὴρ καὶ ἐπίκλοπος ἔπλετο τόξων' 

ἤ ῥώ νύ που τοιαῦτω καὶ αὐτῷ οἴκιοθι κεῖται, 

ἢ ὅγ᾽ ἐφορμῶται ποιησέμεν' ὡς ἐνὶ χερσὶ 

νωμ ἔνθω καὶ ἔνθα κακῶν ἔμπαιος ὠλήτης. 

ΓΛλλος δ᾽ αὖτ᾽ εἴπεσκε νέων ὑπερηνορεόντων" 

αἱ γὰρ δὴ τοσσοῦτον ὀνήσιος ἀντιάώσειεν, 

ὡς οὑτός. ποτε τοῦτο δυνήσεται ἐντανύσασθαι. 

Ὡς ἄρ᾽ ἔφαν μνηστῆρες" ἀτὰρ πολύμητις ᾿Οδυσσεὺς 

αὐτίκ᾽ ἐπεὶ μέγα τόξον εβάστασε, καὶ ἴδε πάντη, 

ὡς ὅτ᾽ ἀνὴρ φόρμιγγος ἐπιστάμενος καὶ ἀοιδὴς 

399 

395 

400 

ῥηϊδίως ἐ ἐτάνυσσε γέω ἐπὶ κόλλοπι χορδὴν, 

498. βοίκοιο. 

406. Πείπεσκε Ειδών. 

ἘΌΝ. ρῖοὸ ν. . 408. βοίκοθι. 

περὶ. Ἐπ Αροϊ]οηῖιβ. ΡΟΙΕΒ. 

γάρων εὐνωιεταόντων] Οἰκημάτων καλῶς 
κατεσκευασμένων. Θ. 2300. Ὅπλον)} 
Σχοινίον. Ψιυ!ρ. Ω. 401. Βίβλινον 
(ϑ16 Ὁ ΕΓΑ. ΠΠ0 67} Καυνάβινον. οἱ δὲ 
τὸ (ὦ. ἢ τὸ) ἐκ παπύρου. νυρ. Ω. 
305. πες] Θηρία ἐσθίοντα τὰ κέρατα, 
παραπλήσια κώνωψι. Κατανοεῖ δὲ μὴ 
ἄρα ἄχρηστα αὐτῷ γένηται, καὶ ἑτέρᾳ 
δέον χρήσασθαι μηχανῇ. δα. ΟΝ: 
Θηητήρ] Θαυμαστικὸς, ἐ ἔμπειρος. νυ!ρ. 
Ἔπίκλ οπος] ̓ Επιθυμητὴς, ὀρεκτικὸς, κλέπ- 

τῆς. κλέπτειν γὰρ τὸ ἐπιθυμεῖν, καὶ 
κλέπτης ὁ ἐπιθυμητὴς τῶν ἀλλοτρίων. 

300. ἀμφιξελίσσης. 

307. θηητὴρ] θηρητὴρ Ν. 
401. αὖ Ρείπεσκε. 

205. Εἶπες. βάνακτος. 
10. ἐπίκλοπος] ἐπίπλοκος Ἡ, 

405. μίδε,. 407. ἐπὶ] 

νυ. Ἐπίπλοκο) Γρ. ἐπίκλοπος. 

Ηδ1]. 409. ᾿Εφορμᾶτα!]} Προτεθύμη- 
ταις ]ρ. 40ο. ἜΜμπαιος]" Ἐμπειρος. ᾧ. 
492. Τοσοῦτον ὀνήσιος ἀντιάσειεν} Ὅ 
νοῦς" εἴθε καὶ ἐπὶ τοσοῦτον ὕνησιν ὧν 
βούλεται λάβοι. ἢ ἤ οὕτως" εἴθε τοσοῦτον 
μετάσχοι, ὡς οὐ ([. ὅσον) δυνήσεται ἐν- 

᾿Ονήσιος] ᾿Ωφελείας. τανῦσαι. Ψα]ρ. 
ἢ τῆς βρώσεως ἣν εἰλήφει παρὰ τῶν μνη- 
στήρων. γυὶρ. 407. Νέῳ] ᾿Αντὶ τοῦ, 
καινῷ. ψαὶς. Κόλλοπι] Κολλάβῳ. εἰ- 
ρηται δὲ παρὰ τὴν κόλλαν (9]. κόλλα). 
Ψι]σ. Ἔνθα τείνονται αἱ ἐν τῇ λύρᾳ 

495. 



σπ. ΧΥΧΙ. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ ᾧΦ, 408----431:. 2617 

ὥψας ἀμφοτέρωθεν ἐὔστρεφες ἔντερον οἰὸς, 

ὡς ἄρ᾽ ἄτερ σπουδὴς τάνυσεν μέγα τόξον Ὀδυσσεύς" 
δεξιτερῇ δ᾽ ἄρω χειρὶ λαβὼν πειρήσατο νευρής " 

ἥ δ᾽ ὑπὸ κωλὺν ἄεισε, χελιδόνι εἰκέλη αὐδὴν. 

μνηστῆρσιν δ᾽ ἄρ ἄχος γένετο μέγω, πᾶσι δ᾽ ἄρω χρὼς 
ἐτρώπετο" Ζεὺς δὲ μεγάλ᾽ ἔκτυπε, σήματω φαίνων" 

γήθησέν τ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα πολύτλας δῖος Οδυσσεὺς, 

ὅττι ῥά οἱ τέρας ἧκε Κρόνου παϊς ̓ ἀγκυλομήτεω. 

είλετο δ᾽ ὠκὺν ὀϊστὸν, ὅς οἱ πωρέκειτο τραπέζῃ 

γυμνός" τοὶ δ᾽ ἄλλοι κοίλης ἔντοσθε φαρέτρης 

κείατο, τῶν τάχ᾽ ἔμελλον ᾿Αχωιοὶ πειρήσεσθωι" 

τόν ῥ᾽ ἐπὶ πήχει ἑλῶν εἷλκεν γευρὴν γλυφίδας τέ, 
αὐτόθεν ε εκ δίφροιο καθήμενος, κε δ᾽ ὀϊστὸν 

ἄντω τιτυσκόμενος" πελέκεων δ᾽ οὐκ ἥμίβροτε πάντων 
πρώτης στειλειῆς, διὰ δ᾽ ἀμπερεὲς ἦλθε θύραζε 

ἰὸς χωλκοαρής᾽ ὁ δὲ Τηλέμαχον προσέειπε" 
᾿ Τηλέμαχ,, οὐ σ᾽ ὃ ξεῖνος ε ενὶ μεγάροισιν ἐλέγχει 

ἥμενος" οὐδέ τι τοὺ σκοποῦ ἥμβροτον, οὐδέ τι τόξον 42 

δὴν ἔ ἐκώμον τανύων" ἔτι μοι μένος ἔμπεθδόν ε ἐστιν" 

οὐχ, ὡς με μνηστῆρες ἀτιμάζοντες ὅ ὀγοντῶί. 

γὺν δ᾽ ὥρη καὶ δύρπον᾽ Αχιμιοισιν τετυκέσθαι 

ἐν φάει, αὐτὰρ ἔπειτῶ καὶ ἄλλως ἑψιάασθαι 

410 

415 

ζχι 

μολπῇ καὶ φόρμιγγι" τῷ γάρ τ᾽ ἀνωθήματα δαιτός. 430 

Ἦ, καὶ ἐπ᾽ ὀφρύσι νεῦσεν' ὁ δ᾽ ἀμφέθετο ξίφος ὀξὺ 

410. πειρήσατο] πειρήσετο Η. 411. βεικέλη. 414. δῖξος. 
415. 41:6. βῥοι. 418. ᾿Αχαιβοί. 410. εἵλκεν] ἕλκεν Ὑ.. 422. διὰ δ᾽ 
ἀμπερὲς] διαμπερὲς Ν. 423. προσέβειπε. 
10. τόξον] τόξου Η. 

425. ἤμβροτον] ἤμβροτεν Η. 
428. ᾿Αχαιβοῖσειν. 

χορδαί. ῷ. 408. ἜΝντερον οἰός] Τὴν 

χορδήν. νυ. 417. Κοίλης] Βαθείας, 

διὰ τὸ γεγλύφθαι. δ α]ο. 410. Πήχει 
Τῷ τοῦ τόξου κέρατι. Ἄ]ρ. 422. Πρώ- 
τῆς στειλεῆς] ᾿Απρώτης (160. διὰ πρώ- 
τῆς: ΤΘΟΙΝ5. Ριΐο ἀπὸ πρώτης) γὰρ 
ὀπὴς τῶν πελέκεων διηνεκῶς ἦλθεν. 

Ψυὶρ. Νιά. Βαῖῃ. 423. Χαλκο- 
βαρής) Ὃ ἀπὸ σιδήρου ἰσχυρός. Ψ α]ρ. 

428. Νῦν δ᾽ ὥρη καὶ δόρπον] “Παρέλκει 
τὴν διάνοιαν αὐτῶν. τὸ μὲν οὖν δεῖπνον 
ἀντὶ τοῦ θανάτου, τὸ δὲ, ἐψιάασθαι 

(816), ἀντὶ τοῦ οἰμώζειν. Ἄ τ]. 420. 
ΕΨΙΔΑΣΘΑΙ. τέρπεσθαι.Ψ α]ρ. ᾿ΕψΨιά- 
ασθαι] Παῖξαι. ὦ. 431. ᾿Αμφέθετο]) 
Ἐπεῖχεν, ηὐτρέπισεν. Ψαὶρ. ἨἩΗὐτρέ- 
πισε. οΩ. 



98 ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Φ. 432-|τὕὌ434. 118. ΧΧΙ. 

Τηλέμωχος, φίλος υἱὸς ᾿Οδυσσῆος θείοιο" ᾿ 

ἀμφὶ δὲ χεῖρω φίλην βάλεν ἔγχεϊ" ἄγχι δ᾽ ἄρ᾽ αὐτοῦ 
πὰρ θρόνω εἱστήκει, κεκορυθμένος αἴθοπι χωλκῷ.. Ν᾿ 

434. πὰρ θρόνῳ εἱστήκει) παρθρόνον ἑστήκει Ἡ, πὰρ θρόνον ἑστήκει ὟΝ. 



ΤῊΣ 

ΟΜΗΡΟΥ͂ ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ ,», 

Χι, ᾿Οδυσεὺς μνηστῆρας ἐκαίνυτο νηλέϊ χαλκῷ. 

ΑΥΤΑΡ ὁ γυμνώθη ῥακέων πολύμητις Ὀδυσσεύς" 
ἄλτο δ᾽ ἐπὶ μέγαν. οὐδὸν, ἔχων βιὸν, δὲ φαρέτρην 
ἰῶν ἐμπλείην᾽ τωχέως δ᾽ ε ἐκχεύατ᾽ ὀϊστοὺς 

ὠὐτοῦ ̓ πρόσθε ποδῶν’ μετὰ δὲ μνηστῆρσιν ἔειπεν" 

Οὗτος μὲν δὴ ἄεθλος ἀάατος ἐκτετέλεσται" ὃ 

γὺν αὖτε σκοπὸν ἄλλον, ὃν οὔπω τις βάλεν ἀνὴρ, 

εἴσομωι οἷ χε τύχοιμι, πόρη δέ μοι εὖχος ̓ Απόλλων. 

Ἦ, καὶ ἐπ᾽ ᾿Αντινόῳ ἰβύνετο πικρὸν ὀϊστόν. 

ἥτοι ὃ κωλὸν ὥλεισον ἀναιρήσεσθαι ἔμελλε, 

4. ἔξειπεν. 5. ἀάξατος. 

Ὑπύθεσις. Τὰ περὶ τὴν μνηστηρο- 
φονίαν ἐργασάμενος ᾿Οδυσσεὺς παρούσης 

᾿Αθηνᾶς ἐν τοῖς ἑξῆς τὰς θεραπαίνας διὰ 

Τηλεμάχου καὶ τῶν οἰκείων κολάζει. ἅμα 
“Μελανθίῳ. Ῥὰ]. Ν ]ο. Μνηστηροφονία. 
ἢ τῶν σωμάτων συγκομιδή. καὶ ὡς κα- 

αίρει τοῦ φόνου τὸν οἶκον ὁ ̓ Οδυσσεύς. 
Ο. Νιρ. 
Τὴν ῥακώδη ἀπεδύσατο ἐσθῆτα, οὐχ, ὅλως, 

Ι. Αὐτὰρ ὁ γυμνώθη ῥακέων] 

ἀλλὰ τῶν περιττῶν καὶ ῥακωδῶν, τὰ , 9 

7. τύχοιμι] τύχωμι ὟΥ. 

σκέποντα τὰ ἀναγκαῖα ἔχων. ἑξῆς γοῦν 

ἡ Ἑυρύκλειά φησιν, Μηδ οὕτω ῥάκεσσι 
ἣν... βδ Μ «“ 

εὐρέας ὠμους “Ἕσταθι 
(488.). ν]ρ. ---τ2. Ἤτοι ὁ κα- 
λὸν ἄλεισον ἀ. ἔμελλεν χρύσεον 

μετ᾽ ἀνδράσιν 8] Διονύσιος ὁ Θρὰξ ἐν 
»" ͵7 “ Ν Ν ..Ἃ 

ταῖς μελέταις ἵνα φησὶν τὴν, Πολλὰ με- 

ταξὺ πέλει κύλικος καὶ χείλεος ἄκρους 

(819), ἀφ᾽ οὗ παροιμίαν διαδεδόσθαι Ὁ. 
προστιθέμενος γὰρ ᾿Αντίνοος τὸ πῶμα 

΄, 
πεπυκασμενος 

“ἃ (Ὅτ ἸΟΠΡῸ ἰδίο Ἰθπγηγαΐο ΠΟ ΒΟ ΠΟ] πιὰ ἴῃ οα, δηΐ. δα ἤπϑηι ΠἰθΥῚ τοθοίι πη οβέ. 
(οπξογοθάαπι αἴθ 1ΠΠπ4 Θβῇ οἴηὰ ΖἜπΟΡ. 5.71. οἵ ΤΖ2. δα Τγοορν. 480. απ 116 πὴ 
Αὐϊδίοίο! οι ἰοδίθην ἰδαδί, οἵ απ] θπὶ τὸν τοὺς Πέπλους συντάξαντα: 

[οσπη} διιΐοπι ἰδ. ἄὸ ἄποθο ἴῃ Ῥορῖο δᾶἃ- 
θη ἶδδο ν᾽ ἀθα ταν ἴῃ ΒΘΠΘΔΙΟρΊα ΑΡΔΡΟΠΟΥΙΒ Απορὶ 811. 

Ἐροοριτί. ἐν ταῖς μελέταις φησὶν τὴν παροιμίαν, πολλὰ---ἄκρου, ἀσὸ τού- 
Μιηά. ἐν σ΄. μι. φησὶ τὴν πολλὴν με. σ΄. κι κ' χείλεος σ΄ἀαροιμίαν ἐνθένδεν ἔλαβε. 

ΒΌΤΤΜ. 

ΔῺΪΠΟΙ. 1. τ. Ρ. 367. (Αὐϊβίοι. ὨΠ1. 3.). 

" δὶς ρα. δῦ, 
φου διαδεδόσθαι. 
προστιθέμενος γὰρ Α. τὸ πώμα βάλλεται. 

νι. Φαςοῦ5. δᾶ 

ΒΌΤΤΜ. 



940 ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Χ. το--τ2ο. Τ18. ΧΧΤΙ,, 

χρύσεον, ἄμφωτον" καὶ δὴ μετὰ χερσὶν ἐενώμω, Ιο, 

ὄφρώ πίοι οἴνοιο" φόνος δέ οἱ οὐκ ἐνὶ θυμῷ 
μέμβλετο: τίς κ᾽ οἴοιτο μετ᾽ ἀνδράσι ϑαιτυμόνεσσι, 

μοῦνον ἐνὶ πλεόνεσσι, καὶ εἰ μάλα καρτερὸς εἴη, 

οἱ Ἱ τεύζειν θάνατόν τε κακὸν, καὶ κήρω μέλωιναν ; 
τὸν δ᾽ ̓ Οδυσεὺς κατὼ λαιμὸν ἐπισιχόμενος. βάλεν ἰῳ" 15 
ἀντικρὺ δ᾽ ἁπαλοόιο δὲ αὐχένος ἡλυθ' ἀκωκή. 

ὑκῆψἢ δ᾽ ἑ ἑτέρωσε, δέπας δέ οἱ ἔκπεσε χειρὸς 

βλημένου' αὐτίκω δ᾽ αὐλὸς ἀνὰ , ῥῖνας παχὺς ἦλθεν 
αἵματος ἀνδρομυέοιο" θοῶς δ᾽ ἀπὸ σὶο τράπεζαν 

ὦσε ποδὶ πλήξας, ἀπὸ δ᾽ εἴδατα, χεῦεν ἔρως. 20 

σιτός τε, κρέα ᾿ τ᾽ ὀπτὼ, φορύνετο" τοὶ δ᾽ ὁμάδησαν 

μνηστῆρες κατὰ δώμω, ὁ ὅπως ἴδον ἄνδρα πεσόντα" 

ἐκ δὲ θρόνων ἀνόρουσαν, ὀρινθέντες κατῶὼ δώμω, 

πάντοσε παπταίνοντες εὐδμήτους ποτὶ τοίχους" 

οὐδὲ σή ἀσπὶς ἔην, οὐδ΄ ἄλκιμον ἔγχος, ἑλέσθαι. 25 

νείκειον δ᾽ Ὀδυσηα χολωτοῖσιν ἐπέεσσι" 

Ξεῖνε, κακῶς ἀνδρῶν τοξάζεαι οὐκ ἐτ᾽ ὠέθλων 

ὥλλων ἀντιάσεις" γὺν τοι σῶς αἰπὺς ὄλεθρος" 

καὶ γὰρ δὴ νὸν φώτω κατέκτανες, ὃς μέγ᾽ ἄριστος 

10. οἷο] εἷο Ἡ. ὙΥ. 10. βοῖο. 
28. ὀρινθέντες] ὀριθέντες Ν, 

206. βεπέεσσι. 27. οὐκ ἔτ ᾿ 
20. δὴ νῦν] νῦν δὴ Ν. 

11. βοίνοιο. ἔοι. 1... Ἐὸὶ, τ: Τὸ 
22. δῶμα] δώμαθ᾽ Ἡ. ὙΥ. 10. Είδον. 
24. ποτὶ] κατὰ ΔῊ 25. πῃ} πω Ἡ. 

οὐκέτ᾽ ὟΥ. 28. ἀντιάσεις] ἀντιάσειας Ἡ. 

᾿ ͵ 7 
κύλικος καὶ χείλεος ἄκρου, ἄφνω συνέβη (8ογ. ἔκπωμω 6 ΖΘ6ΠηΟ0Ὀ10) βάλλεται 
χρῆμα συὸς μεγάλου ἐπηβαρῆσαι (5816; (Βυσυβαθθ Μη. 5.). λέγει δὲ 

᾿Αριστοτέλης περὶ τῆς παροιμίας οὕ- 
"-"Ὡ- Ὁ ἈΝ τως. ᾿Αγκαῖος ὁ Ποσειδῶνος καὶ ᾽Δοσ- 

,ὔ τ΄ Ἃ Ἀ ᾽ὔ Ε 
τυπαλαίας Σάμιος ὧν τὸ γένος ἐχὼν 

᾿ αὶ 

ἱκέτην (οἰκέτην τεοῖθ. διηθηάδηΐ 6 
7 ΄ ““ 

26 η0}.) ἀπὸ Κρήτης ἐκέλευσεν αὐτῷ 
ἈΝ ’ ,ὔ Ν 

᾿ προσφέρειν ποτὸν πίνειν. εἰπόντος δὲ 
Ὁ “" 

αὐτοῦ, ὡς οὐ δυνήσεται πιεῖν ὅθεν ἐν- 
“-“ ς. «Ψ ΄ ς . Ν 

τεῦθεν αἱ ἄμπελοι τυγχάνουσιν “, αὐτὸς 
" ΄ 

ὁ ᾿Αγκαῖος κατακερτομήσας τοὺς θερά- 
2). Ν ͵ Ν ͵ 

ποντας ἔλαβε τὴν κύλικα καὶ προσέθετο. 
“- ἃ - 7. 

λέξαντος δὲ ἐκείνου, Πολὺ μεταξὺ πέλει 

ες (ρηΐαδα ΠΑΓΓΔΙΙΟ. 

ὨΘ. ΠῚ ρ]αηΐαγοῖ Αποδοιιβ,) αἰ χίβδ μὴ μεταλήψεσθωι δεσπότην τοῦ καρποῦ, 

ΜΒ. αΐηθβ. ἐπιζαρῆσαι) τοῖς τοῦ 
3 ΄ 7, 5 ΄ λ Ξ, Δγκαίου χωρίοις. ἀκούσαντα δὲ αὐτὸν ἡ 

"Ὁ -" » ἰ 

ἀπὸ τῶν χειλέων τὴν κύλικα καταθεῖναι 
Ν "ὦ ἡ ς Ν ΒΕ . ἃ Μὲ καὶ δραμεῖν ὡς τὸν ἄγριον ὗν, συμβαλόν- 

τὰ δὲ τῷ κάπρῳ τελευτῆσαι. ἔνθα φησὶν ᾿ 
κατανοῆσαι τὴν παροιμίαν. Ψα]ο. 14. 
Μέλαιναν] Γρ. φυτεύσαι. Μιὰ. 5. δὲ 
50. 10. Αὐλὸς αἵματος) Τὸ ἐξακόν- 

τισμώ, ὃ κρουνὸς τοῦ αἵματος. πᾶν γὰρ 
Ν ᾿ 5.)λ 2). “ Ν Ν τὸ στενὸν αὐλὸν ἔλεγον. ὅθεν καὶ τοὺς 

27. Τον ; στενοὺς ποταμοὺς ἐναύλους.  ]Ο, 

Τηϑρῖοα Ζοποῦῖμηι, 001 ν᾽ 6 015, βου ΟΡ δηΐθα, ΟΠ γὶπ 
ΒΟΤΈΜ, 



Π1Β. ΧΧΙΙ. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Χ. 4ἅο----20. 941 

͵7 3. 9 7 ᾿ “«ν φΦ. 3 7ὔ -»Ἥ ᾽} 

κούρων εἰν Ιθάκη τω σ ἐνθάδε γῦπες ἔδονται. 30 
2, -“΄ .υνἱν 3 Ν » “ΔΛ. 

Ἴσκεν ἕκωστος ὠνὴρ, ἐπειὴ φάσαν οὐκ ἐθέλοντα 
ὕνδρω κωτωκτέϊναι" τὸ δὲ νήπιοι οὐκ ἐνόησαν, 
ὡς δή σφιν καὶ πᾶσιν ὀλέθρου πείρατ᾽ ἐφηπτο. 

Ν πο λα; ἃ ΄ ᾽ ὮΝ ΄ ͵,͵ Ε ͵7 

οὺς ὃ ὥρ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πολύμητις Οδυσσεύς" 
ΤΣ Ἢ Ὑ Νὰ ἥ9....Ὁ “Ὁ ὦ Ε ψ ὡς α ὡΣ 

Ὡ κύνες, οὔ μ᾽ ἔτ᾽ ἐφάσκεθ᾽ ὑπότροπον οἴκαδ᾽ ἱκέσθαι 54- 
3, “ "5 

μου ὥπο Τρώων, ὅτι μοι κατεκείρετε οἶκον, 
»" Ἃ Ν 7 ΄ 

ἡμωῆσιν δὲ γυνωιξὶ παρευνάζεσθε βιαίως, 
γύτου τε ζώοντος ὑπεμνάωσθε γυναΐκω, 
ΕἾ ὲ 5 ἂς ΝΪ 3 

τε θεοὺς δείσαντες, οἱ οὐρωνὸν εὐρὺν ἔχουσιν, 
[4 ιν 9 «ἅ 7 Ψ 3) 

ὕτε τίν᾽ ἀνθρώπων νέμεσιν κατόπισθεν ἔσεσθαι. 49 
“Ὁ ᾿ν ὋὉ“ ΕῚ σ ,. »" 

ὑν ὑμῖν καὶ πᾶσιν ὀλέθρου πείρωτ᾽ ἐφήπται. 
ἃ Ω ΄ 7 ς "ἢ δ᾽ 7 7 δ ἃ, Ν δαὶ “ 3 

ς φάτο' τοὺς δ᾽ ἄρω πάντας ὑπὸ χλωρὸν δέος εἷλε 
7 ν-Ψ “ ,ὕ ᾿ 5 

γώπτηνεν δὲ ἕκαστος, ὅπη φύγοι αἰπὺν ὄλεθρον. 
-᾽ 7] ε ω» ᾿ 3 Ψ- 

υὐρύμιωχος δέ μιν οἷος ἀμειβόμενος προσέειπεν" 
᾿ ΕῚ Ἂς Ε 3 

Ε; μὲν δὴ ᾿Οδυσεὺς ᾿Ιθακήσιος εἰλήλουθας, 45 
»"Ὕ ε 9 ἐκ ε εν ᾽ 

αὕτω μὲν εἴσιμω εἶπες, ὅσω ῥέζεσκον ᾿Αχαιοὶ, 
᾿' Ἃ 3 7 Ε] 7 Ἂς δ᾽. ἃ 3 “Ὁ 

τολλῶώ μεν εν μεγώροισιν ἀτάσθωλω, πολλὼ δ᾽ ἐπ ρου. 
; 8... 4 ᾿Ὶ ᾿ Ὁ “ Ψ ϑ, 

λλ᾽ ὁ μὲν ἡδὴ κείτωι, ὃς αἴτιος ἔπλετο πάντων, 
Ἀντίνοος" οὗτος γὰρ ἐπίηλεν τάδε ἔργα, 

41. βέκαστος. 34. Γιδών. 35. βοίκαδ᾽ : ΟΟΥΤΙΡῈ αὖθις ἱκέσθαι υἱἵ 
ὈΡΥὰ φ΄. 211. 46. ῥοῖκον. 47. 38. ττληβροηῖϊ Η. 10. παρευνά- 
εσθαι ἀνάγκῃ 560]. Ψηρί. δά Π], (,.4326. ϑεὰ βιαίως οοάοχ Τ᾽ οννη]οδηιι8. 
ὍΝ 5, 40. ἔσεσθαι] ἔθεσθε ἡ. 4.5. οπιϊτς Η. ΤΠ] πο] 8 ̓μοϊ αι ὙΥ͂. 
), βέκαστος. 44. προσέξειπεν. 46. εῖπες. ᾿Αχαιξοί. 49. ξέργα. 

ἄζεαι] Τοξεύων ἐπιτυγχάνεις. νυϊρ. ΨΜυὶρ. 28. Ὑπεμνάασθε) Ὑπεφθείρετε, 

1. Ἴσκε] ἴΑλλοι μὲν τὸ ἔλεγεν σημαί- λεληθότως ἐμνηστεύεσθε. περὶ δὲ τῆς ἐπι- 
εἰν βούλονται. ΜΙ5. Βαᾶγηθ5. Οὐδέ- βουλῆς τοῦ Τηλεμάχου οὐκ ὠνείδιζεν, ἴσως 
ὅτε Ὅμηρος ἐπὶ τοῦ ἔλεγε τὸ, ἴσκε, ἀλλ᾿ ἐπεὶ προβεβουλευμένοι (801. προεπιβεβ.) 
πὶ τοῦ ὡμοίου. ἠπάτηται οὖν ὁ διασκευ- ἠμύνοντο. ἔφη (γὰρ ἴῃ5. τοοοηϊῖι.), Πει- 
στὴς ἐκ τοῦ, Ἴσκε ψεύδεα πολλὰ λέγων ρβήσω ὥσκ᾽ ὕμμι κακὰς ἐπὶ κῆρας ἰάλω (β. 
τύμοισιν ὅμοια (τ΄. 203.). ΝΙη4. 41. 4τ6.) ἰάλω ἀντὶ τοῦ ἐγνοήσατε. ἘΣῈΣ- 
5. Νεῖσθαι] ᾿Ελθεῖν ἐπανήξειν ὦ, Ψα]ρ,. ΘΑΙ ἀναγνωστέον, ἵν᾿ ἦ, δείσαντες ἔσεσ- 
6, Κατεκείρατε (510)} Κατεδαπανᾶτε. θαι ας. 49. Ἐπίηλεν] Συνέστησεν. 

ἃ Ομηϊβουιπὲ βομοϊίαπι τϑσθητουοβ, φυοῃΐδιῃ μοάϊο ἴῃ ἰσχία οἴκαδ᾽ ἱκέσθαι. ϑοὰ οἴ- 
ἄδὲ νεῖσθαι οδὲ ἴῃ οοἃ. νἱπὰ. 1535. ΒΌΤΊΤΜ. 
ὁ 5ῖο δα. ας. [ἢ Μϑ. ΑἸουϑβ. (ϑὶ σοί Βαγπδεῖυ μι ̓ωτ6}}}00}) Ρτὸ ρυϊουὶ ἔσεσθαι βουὶ- 

ἰχπὶ ἔσεσθε, ααοα ἴῃ Δ] ααΐθὰβ οὕϊαμι οοδᾷ. ἴῃ (οχία οϑῦ ρτὸ 60 αυοᾶ πὰπο οάϊίων ἔθεσθε. 
ἴσο ἰρϑιιπι ἃ ζοι ἔθεσθε ἴῃ ΒΟΒΟΙΙογατ δα. γθοοητε. ἰηϑίαυ Ἰοπη να 5 πΟΥΪ ΒΒ ΟΣ ἴΐα 
Οζι οϑῇ: 40. ἤἜθεσθε} ᾿Αναγνωσσίον, ἵν᾽ ἧ, δείσαντες; ἴσεσθαι : δἰη6 56η8:. ΒΑΓΠΘΒΙΙ5 

ΥΟΙ, ΤΊ. ΕΣ 



φ4φ ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Χ. ςο---74. 118. ΧΧΙΙ, 

7 ΄ 3) Ι 

οὔτι γάμου τόσσον κεχρημένος, οὔτε χατίζων, ςο᾽ 
3 ΞΤ.- ΄ 7 ε ᾽ ΑΧᾺ " 

ὡλλ ὡλλῶ φρόνεων, τώ οἱ οὐκ ετέλεσσε Κρονίων" 
“7 “ἕν 7 Ν »" κω ψ' δ 

οᾧρ ᾿θάκης κατὰ δῆμον εὐκτιμενής βασιλεύοι 

αὐτὸς, ἀτὰρ σὸν παῖόω κατωκτείνειε λοχήσας. 
»"Ἥ 5. ἘΣ ΄ ΄“ς Ν “ὥν" 

νῦν δ᾽ ὁ μὲν ἐν μοίρη φέφαται" σὺ δὲ φείδεο λαῶν 
»“Ἵ 85. ἥῆς 327) 2 3 7 

σῶν' ἀτὰρ ἄμμες ὄπισθεν ἀρεσσάμενοι κωτὼ δῆμον, 55 

ὅσσω τοι ἐκπέποται καὶ ἐδήδοται ἐν μεγάροισι, ἢ 
Ν » 3 3 7 “ἢ 

τιμὴν ἀμφὶς ἄγοντες εεικοσάββθοιον ἑκώστος, 
͵ 9 ἃ ͵7 ᾽ Ἵ 

χωλκόν τε χρυσόν τ᾽ ἀποδώσομεν, εἰσόκε σὸν κῆρ 
» » ᾽ ΕΝ Ν “΄᾿΄ 

ἰανθη" πρὶν δ᾽ οὔτι νεμεσσητὸν κεχολῶσθαι. 
ἰξ ΓΙ ΦΊΜΚΙΩΣ. 5. ἮΝ μδ΄ , 3 ) 

Τὸν δ ὡρ ὑπόδρω ἰδὼν προσέφη πολύμητις Οδυσσεύς: ὅο 
“ κΚ Ε » ν 3, ΄ε- 7 , 59 “᾿ 

Εὐρυμαχί, οὐδ᾽ εἴ μοι πωτρώϊω πάντ᾽ ἀποδοῖτε, 
[ “Ἢ ΕἾ 9 3, 3, ν 9 -Ὁ 

ὅσσω τε γὺν ὕμμ᾽ ἐστὶ, καὶ εἴ ποθεν ἄλλ᾽ ἐπιθεῖτε, 
ΠΥ, ΤῊ "] - Φ »κς ὰ ͵ 

οὐδέ κεν ὡς ἔτι χέιρως ἐμὰς λήξωιμι φόνοιο, 

πρὶν πᾶσαν μνηστήρας ὑπερβωσίην ἀποτῖσαι. 
"»-ν ς »ν 9 9. 7] 

νῦν ὑμῖν πωρώκειτωι, ἐνωντίον ἠὲ μώχεσθωαι, ός 
»Ἂ Ν ε; ἐν 3 ᾿ 

ἢ φεύγειν, ὃς κεν θώνωτον καὶ κήρως ἀλύξη; 
" 7 Ε 3 ψ, ».. “γΥἷὰἣὴς 3 ν 

ὠὡλλώ τιν οὐ φεύξεσθαι οἰομῶι οὠἰπυν ὄλεθρον. 
ἂ ΥΩ ΤῸ οι, , Ὡς ὍΝ ἢ 
Ὡς φατο᾽ τῶν δ᾽ αὐτοῦ λύτο γύνατω καὶ φίλον ἡτορ. δ' 

-»“5: ᾽ “. ΄ » “ 

τόσιν δ Εὐρυμωώχος προσεῴωνεε δεύτερον ωυτις" 
ἭΕΡ ἂΪ “ο. ὡς Ἤν γ΄ς »“ 5 ᾿ 
Ὼ; φίλοι, οὐ γὰρ σχήσει ἀνὴρ ὅδε χεῖρας ἀάπτους" 7ο 

ἀλλ᾽ ἐπεὶ ἔλλαβε τόξον εὔξοον, ἠδὲ φαρέτρην, 
οὐδοῦ ἄπο ξεστοῦ τοξάσσετωι, εἰσόκε πάντως 
327 : ᾽ 

ἄμμε κατωκτείνη" ἀλλὰ μνησώμεθα "χάρμης" ἧ 
7 7 3 ΄ 

φάσγανά τε σπάσσασθε, καὶ ἀντίσχεσθε τρωπέζας 

50. γάμου] γάμων Η. 51. ῥοι. 54. λαξβῶν. 57. Τθεργαναΐαπι 
αυ!άθηῃ ν᾽ ἀδίιν, 5ε4 ἤθη ῃοίΐδξι ᾿Παρηιπ), ααοά Παθοὲ Εἰ γμηοίοριιβ Μ' 
Ρ. 758, 47-. τιμὴν ἀλφίσκοντες. εἴ ἀοηαθ ἑκάστου. ΡΟΗΒ. 10. ἐξεικοσά- 

βοια βέκαστος. Υἱὰ. βΒυρτγᾶ α΄. 431. 6ο. ξιδών. 661. ἀποδοῖτε] ἀπόδοιτε Υ͂΄. 
72. ἄπο] ἐπὶ Η. ᾿. 

ΤῊ 

νυὶρ. 54. Ἔν μοίρῃ] Δικαίως, δέον- 57. ᾿Αμφὶς ἄγοντες] Χωρὶς ἕκαστον εἰ 
τως. ΒΑΥΠ68. (ΠΟ ΤηΘΙ ΟΥ̓Δ ἢ5 τιη46.} δόντες. Ψα]ρ. 74. Φάσγανά τε σπά- 

Ἂ! 
οοὐτοἷβ 58] γδτϊο ποιὰ ἀἰβουῖα πο Ἔχροηϊΐ, 564 μος νου βϑι τη νἱαϊΐ, ἐγνοήσατε ΟΟΥ̓ΤΌΡ- 
[1 }Π0 6586 ΘΧ ἐνοήσωτε 400 ΘΧΡ] ΙΟΔΥΘΌΙΣ νοΥθιπὶ ἔθεσθε. Ορίογα “αοπιοῦο σΟμβΕ πιο Υῖδ, 
δΡυα ᾿ἰρβατη νἱάθ : τὶ ῃὶ Β᾽ Ρ]1ΟἸ δ᾽ πη πὶ νΊβατα δδΐ, τ Β0ΠΟ]10 μυἱοσὶ ᾿ἢ νοοθ ἐώλω ἴθΓ-. 
γμηϊηδίο, εἴ Ἰοιηπιαΐο ΓἜθεσθε Ἰοσο αἱζογϊα5 ἰώλω ροδὶίο, γοϊὶαυα ἰἴΐα ογἀϊποηζγ : 40. 
᾿Ἔθεσθε] ᾿Αντὶ τοῦ ἐνοήσατε. (1η5. ἢ) ἔσεσθαι ἀναγνωστέον, Ἱν' ἦ, δείσαντες ἔσεσθαι. ΒΌΤΤΥΜ 



118. ΧΧΙΙ. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Χ. γ5----ο8. 948 

ἰών ὠκυμόρων' ἐπὶ δ᾽ αὐτῷ πάντες ἔχωμεν Σ 
ἀθρόοι" εἴ κέ μιν᾿ οὐδοῦ ὦ ἀπώσομεν, δὲ θυράων, 

ἔλθωμεν. δ᾽ ἀνὼ ἄστυ, βοὴ δ᾽ ὥκιστω γένοιτο" 

τῷ κε τώχ; οὗτος ἀνὴρ νῦν ὕστωτα τοξάσσαιτο. 
Ἃς ἄρω φωνήσως εἰρύσσατο φάσγανον ὀξὺ, 

χάλκεον, ἀμφοτέρωθεν ἀκαχμένον ὦλτο δ᾽ ἐπ᾽ αὐτῷ 

σμερδαλέα ἰ ἰάχων' ὁ δ᾽ ὁμωρτὴ ἡ δὲ τος Οδυσσεὺς 
ἰὸν ἀποπροϊεὶς βάλλε στῆθος παρὰ μαζὸν, 

ἐν δὲ οἱ ἥπατι πήζε θοὸν βέλος" ἐκ δ᾽ ἄρω χειρὸς 
φάσγανον κε χωμαζε, περιῤῥηδὴς δὲ : τρωπέ 
κάππεσε δινηβείς" ἀπὸ δ᾽ εἴδατω χεῦεν δ 8ς 
καὶ δέπας ὠμφικύπελλον᾽ ὁ δὲ χθόνα τύπτε μετώπῳ, 

θυμῷ ἀνιάζων᾽ ποσὶ δὲ θρόνον ἀμφοτέροισι 

λωκτίζων ετίναξε' κατ᾽ ὀφθωλμῶν δ᾽ ἔχυτ᾽ ἀχλύς. 
᾿Αμφίνομος δ᾽ ᾿Οδυσήος ἐείσατο κυδωλίμοιο 

ἀντίος ἀΐξας" εἴρυτο δὲ φάσγανον ὀξὺ, 
εἴπως οἱ εἴξεις θυράων᾽ ὠλλ᾽ ὥρω μὲν φθη 

Τηλέμαχος κατόπισθε βαλὼν χαλκήρεϊ δουρὶ, 

ὥμων μεσσηγὺς, διὰ δὲ στήθεσφιν ἔλωσσε" 

ούπησεν δὲ πεσῶν, χθόνα δ᾽ ἥλωσε παντὶ μετώπῳ. 

Τηλέμαχος δ᾽ ἃ ἀπόρουσε, λιπὼν δολιχόσκιον ἔ ΕὙχος. 95 

αὐτοῦ ἐν ᾿Αμφινόμῳ' περὶ γὰρ, δἔε, μή τις ᾿Αχωιῶν 

ἔγχος ἀνελκόμενον δολιχόσκιον ἢ ἡ ἐλάσειε, 

φασγάνῳ ἀΐξας, ἡ ἤε προπρήνεϊ τύψας. 

8ο 

9ο 

"7. γένοιτο] γένηται Ν'΄. 10. βάστυ. 70. ἐξερύσσατο. 8ι. ὁμαρτῆ] 
ὁμαρτεῖ ἡ. εὖ. βιάχων. δῖβος. 82. ἀποπροϊεὶς] ἀποπροΐει ἡ. 10. βάλλε] 
βάλε δὲ Ἡ. 83. 01. οι. 84. περιῤῥηδὴς] περιρρηδὴῆς Η.  δ8δ5. δινηθείς] 
δηνηθεὶς, εἴ ΒΡ ΓΆΒΟΥ. ἰδνωθεὶς Η. 88. ἐτίναξε] ἐτίνασσε ὶ 10. δ᾽ 

ἔχυτ᾽ κ᾿ ἔχυτ᾽ Η. κέχυτ᾽ Κ. 8. ἐβείσατο. ο0ο. ἐβέρυτ. ο6. ᾿Αχαιξβῶν. 
98. προπρηνέϊ 564 ἃ βιροῦ; Η. 10. τύψας] τύψη Η. 

σασθε] ᾿Εξιφοφόρουν γὰρ οἱ παλαιοί. 
Ψυ]ρ. 82. Ἰὸν ἀποπροΐει, βάλε δὲ 
στῆθος ἰθχί. Γρ. ἰὸν ἀποπροϊεὶς βάλε 

(βάλλε) στῆθος. Ψιπά. 1 48. ἈΨ4 
Περιῤῥηδής] Περικλινής. Ὁ. Ηαγ]. ΠΕ- 

ΡΙΡΗΔΕΙῚΣ (810). περικλασθεὶς ἢ περι- 
᾿βαγείς" ἢ περιρευόμενος ἢ περιῤῥυείς. ἢ 
“περιφερής. “ιυΐσ. 80. Ὀδυσσῆος ἐεί- 

σατο] Ὥς ἐπὶ ᾿Οδυσσέα ὡρμήσεν. δ υἱο. 
92. Τηλέμαχος κατόπισθε] ᾿Εγγὺς τοῦ 
᾿Οδυσσέως γενόμενον τὸν ᾿Αμφίνομον 
παραλλάξας κατὰ τοῦ νώτου ἔβαλεν. 
πιθανῶς δὲ πρώτην ἀριστείαν Τηλεμάχου 

διέθετο ἐν ἦ τὸν πατέρα διέσωσεν. Ψ ]ρ.. 
97. Ἐλάσειε] Πλατεῖ τῷ ξίφει πλήξειεν. 

Ψψυ]ρ. οϑ. Προπρηνέ] Κατὰ στόμια τῷ 

ἘΣ 



944. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Χ. ο9--τι2ξ. 118. ΧΧΊΠΙ 

βη δὲ θέων, μώλω δ᾽ ὥκω φίλον πατέρ εἰσαφίκανεν' 
ἀγχοῦ δ᾽ ἱστάμενος ἔπεω πτερόεντω προσηύδα" τοο. 
Ὦ πάτερ, ἤδη τοι σώκος οἴσω καὶ δύο δοῦρε, 

καὶ κυνέην εὔχωλκον, ἐπὶ κροτάφοις ἀρωρύϊων, 
αὐτός Σ ἀμφιβαλεῦμαι ἰ ἰών: δώσω δὲ συβώτῃ 

καὶ τῷ βουκόλω ἄλλα" τετευχήσθαι γὰρ ἄμεινον. 

Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς" τος 
οἶσε θέων, εἴως μοι ἀμύνεσθαι πάρ ὀϊστοὶ, 
μή μὶ ἀποκινήσωσι θυρώων μοῦνον ἐόντα. 
Ἃς φάτο’ Τηλέμαχος δὲ φίλῳ ἐπεπείθετο πατρί. 

βη δ᾽ ἔμεναι θώλαμόνδ᾽, ᾿, ὅθι. οἱ κλυτὼ τεύχεω κεῖτο" β 
ἔνθεν τέσσαρα μὲν σώκε ἔξελε, δούρωτω δ᾽ ὀκτῶ, ᾿ς χ᾽ 
καὶ πίσυρας κυνέως χωλκήρεας ἱπποδασείας" ͵ 

βη δὲ φέρων, μώλω δ᾽ κω φίλον πατέρ εἰσαφίκανεν. Ἵ 
αὐτὸς δὲ πρώτιστω περὶ χροὶ δύσωτο χωλκόν" ἰ 
ὡς δ᾽ αὕτως τὼ διμῶε δυέσθην τεύχεω καλὰ, ' 
ἔστων δ᾽ ἀμφ᾽ Ὀδυσήα δαΐφρονα ποικιλομήτην. [15 

Αὐτὰρ ὅγ᾽ ; ὄφρα μὲν αὑτῷ ἀμύνασθαι ἐσὼν ἰοὶ, Ἵ 

τόφρω μνηστήρων ἐγώ γ᾽ αἰεὶ ᾧ ενὶ οἴκῳ 

βάλλε τιτυσκόμενος" τοὶ δ ἀγχιστῖνοι ἔπιπτον. ι 
αὐτὰρ ἐπεὶ λίπον ἰοὶ ὀϊστεύοντω ἄνωκτω, 

τόξον μὲν πρὸς σταθμὸν εὐσταθέος μεγάροιο 20 
ἔκλιν ἑστάμενωι, πρὸς ἐνώπια παμφανόωντα" 

αὐτὸς δ᾽ ἀμφ᾽ ὥμοισι σώκος θέτο τετραθέλυμνον' ᾽ 
οἾ ΒΟ τε: 7 ΄ 32, 5} 

δέόΣι δ᾽ ἐπ ἰφθίμῳ κυνεήν εὐτυΐτον ἔθηκεν 

ἵππουριν, δεινὸν δὲ λόφος καθύπερθεν ἔ ενευεν" ἢἱ 

εἴλετο δ᾽ ἄλκιμιω δοῦρε δύω κεκορυθμένω χωλκῷ. 125 

Ι 

99. θέων] θεείου Ἡ. θέειν ὟΥ. 10ο. βέπεα. 102. εὔχαλκον] πάγ- 
χαλκὸν Ἡ. ὙΥ. 109. θάλαμοόνδ᾽  θάλαμονδ᾽ Η. 10. ῥοι. 110. ἔν- 

θεν] ἔνθα Η. 10. ἔξελε] εἵλετο Η. 112. δύσατο] δύσετο Η, ὙΥ. 
11. δαξίφρονα. 116. ἀμύνασθαι] ἀμύνεσθαι Ν. ὟΥ. 117. ξῷ ἐνὶ βοίκῳ. 
110. ξάνακτα. 120. πρὸς] πρὸ Ν. 124. δεινὸν  δεγκὸν ΘΧ Θπηθηά, 6}5- ᾿ 
ἄθηι τη. [ἢ πιᾶγρ. δεινὸν Η. ΡΟΗΒ. 

᾿ ΐ 

ξίφει ὀρθὸς εἰς τοὔμπροσθεν μὴ ἀνατείνας πλατὺ ἔχρυσι τὸ ξίφος οἱ δὲ πλήττοντες 

ἀλλὰ νύξας ὑπτίως. οἱ μὲν γὰρ νύττοντες πλάγιον. Ψυὶρ. Προπρηνέῃ Προνεύοντι. 



118. ΧΧΙΠῚ. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Χ. 2945 120 --ς 142. 

Ὀρσοθύρη δέ τις ἔσκεν εὐδμμιήτῳ ἐνὶ τοίχῳ" 
ἀκρότατον δὲ παρ οὐδὸν εὐσταθέος μεγάροιο 

ἤν, ὁδὸς ἐς λωύρην, σωνίδες δ᾽ ἔχον εὖ ὠρώρυτοωι" 

τὴν δ᾽ Ὀδυσεὺς φράφεσθαι ἀνώγει, δῖον ὑφορβὸν 
ἑστάοτ᾽ ἄγχ' αὐτής" μία δ᾽ οἴη γίνετ᾽ εἐφορμή. 130 

τὸς δ᾽ ᾿Αγέλαος ἔειπεν, ἔπος πάντεσσι πιφαύσκων' 

Ὦ, Φίλοι, οὐκ ὧν δὴ τις ἀν᾽ ὀρσοθύρην ἀνωαίη, 

καὶ εἴποι λωοῖσι ; βοὴ δ᾽ ὥκιστα γένοιτο ; 

τῷ κε τάχ᾽ οὗτος ἀνὴρ νῦν ὕστωτω τοξάσσαιτο. 
ΤῊΝ 5 Ἅ; ΄ 7 » ᾿ “΄ 

Τὸν δ αὐτε προσέειπε Μελάνθιος, αἰπόλος αἰγῶν" 135 
οὕπως ἔστ᾽ ̓  ̓ Αγέλαε διοτρεφές᾽ ἀγχι γὰρ οἰνῶς 

ἁὐλής κωλὰ θύρετρα, καὶ ἀργαλέον στόμα λαύρης" 

καί χ' εἷς πάντας ἐρύκοι ἀνὴρ, ὁστ᾽ ἄλκιμος εἴη. 

ἀλλ᾽ ἄγεθ᾽, ὑμῖν τεύχε ἐνείκω θωρηχβήναι. 

ἐκ θαλάμου: ἔνδον γὰρ, ὀΐομαι, οὐδέ πή ἄλλῃ [40 

τεύχεα κατθέσϑην ᾿Οδυσεὺς καὶ φαίδιμος υἱός. 

Ἃς εἰπὼν, ἀνέβωινε Μελάνθιος, αἰπόλος αἰγῶν, 

128. ἀραρυΐαι] ἀραρυῖαν Ν. 
ἢ, Ρτ. Η. ΡΟ. 
μετέειπεν Η. ΥΥ, 
132. βείποι λαβοῖσι. 

Ω. Τύψη] Γρ. ἢ τύψειε (. ΗΔ]. 
126. ᾿Ορσοθύρη)] Ἔν τῷ τοῦ οἴκου ἐναν- 
τίῳ τοίχῳ θύρα ἦν δι᾽ ἧς εἰς τὸν θάλαμον 
ἀναβῆναι, ἔνθα τὰ ὅπλα ἔκειτο. εἶπεν δὲ 
ὀὕτως, ἐπεὶ ὑψηλοτέρω ἦν ἐφ᾽ ἦ ἦν ὀροῦσαι 
καὶ ἀναθορεῖν. Ψαὶς. 127. 128. 1. 
ῃοΐ, 411 39. 128. Λαύρην Στενὴν 
ὁδὸν, δι᾿ ἧς οἱ λαοὶ ῥέουσι καὶ φέρονται" 

οἱονεὶ ἄμφοδον. νυὶρ. ΕΙΣΑΙ, καλῶς 
ἡρμοσμέναι. ϑὶο 6. ἃη. Νίδιὴ τὸ- 
ὁϑηΐς, γτϑροϑιθυιηῦ ᾿θπημὴἃ 6 ἴθχίιι 

120. δῖξον. 
131. ᾿Λγέλαος] ᾿Αγέλεως Η. Ν. ὙΥ. 

10. πιφαύσκων) πιφάσκων 
135. προσέξειπε. 

130. ἑστάοτ᾽] ἑστεῶτ᾽ ἃ 
10. ἔε;πεν} 

10. ᾿Αγέλαξβος ἔξειπε, βέπος. 
1.26. ᾿Αγέλαξε. 142. ξειπὼν. 

οαϊῖο εὖ ἀραρυῖαιϑ. 120. Φράζεσθαιἢ 
Τηρεῖν, φυλάσσειν. Ω τὙ86. ᾿Εφορμή] 
ἜἜξοδος. ἦν δὲ ἑνὸς μόνου ἔξοδος ἐν τῷ 

ἀντικρὺς τῆς εἰσόδου “Τοίχῳ τοῦ ἀνδρῶνος. 

ἐν τῇ δεξιᾷ γωνίᾳ ἦν ὀρσοθύρα, ἥτις εἰς 
τὴν λαύραν ἔφερεν. ἡ δὲ λαύρα στενωπός 

ἐστι παρακείμενος ἔξωθεν τοῦ ἐν δεξιᾷ 

τοίχου ἐν ᾧ καὶ ὃ θάλαμος, οὐχ, ὁ πρε- 
κ᾿ “ ΕΥ̓ 
ᾧ τὰ ὅπλα ἔκειτο. λόπης ἀλλ᾽ ἐν ᾧ 

δὲ ἢ λαύρα ἔξοδον ὡς εἰς τὸν πρόδομον 

εἶχεν. ἑνὸς δὲ ἦν ἔξοδος ὀρσοθύρα, λαύρα, 

αὕτη 

ΝΙΙἰγατὴ ργϑοῖοι τοσορίδην ποαϊο θαι ομ μι ἠὲ προπρηνξ" σύψας, Παϊμαο ἰδ ογαπες 
{11} Ρυδίον αἀαἰντα αν ἀοοιιδαίννιβ οἵδ, οἵ ΡΓοίου ΡΔΥΓ ΟΡ ἢ. ΘΟ ΠΟ ΝΒ οἴϊμ εἰ 

Ὀρίδεϊνιδ ἱπν θη ϊγοδιν", ορίαϊνο ἀὐιΐθηι σομ]ποϊο πιο ποβυ θὰ ἢ 56 ἀδρίδγοϊ, ἢ προ- 
πρηνεῖ (νοὶ -ἰα) «ὐνινᾶν. ΒΟΤῚΜ. 
ἐκ δὲ νογβυὶ ζαϊογιιμα ἃ] αοὰ δἀἀαδ ποι πη] σανίδες ἀἰοαμίαν οἴϊαμι ἐΐσαι. ΒΟΤΤΜ. 



940 ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Χ. 1τ43-πτός. 118. ΧΑ 

ἐς θαλάμους Ὀδυσῆος, ἀνὰ ῥώγας μεγάροιο" 
ἔνθεν δώδεκω μὲν σώκε ἔξελε, τόσσω δὲ δ νὰ | 

καὶ τόσσας κυνέας χωλκήρεας, ἱπποδασείας" 145. 

βη δ ἢ ἦμεναι, μάλα δ᾽ ὦκα φέρων μνηστηρσιν ἔδωκε. : 

καὶ τότ᾽ ᾿Οδυσσῆος λύτο γούνατα καὶ φίλον ἥτορ, 

ὡς περιβαλλομένους ἴδε τεύχεα, χερσὶ δὲ δοῦρω | 

ὡκρὼ τινώσσοντως" μέγα δ᾽ αὐτω φαίνετο ἔργον. 

αἶψνα δὲ Τηλέμαχον ἔπεω πτερόεντα προσηύδα" 150 

, Τηλέμαχ;, ή μάλα δὴ Ἧς ἐνὶ μεγάροισι γυναικῶν ; 

γῶϊν ἐποτρύνει πόλεμον κακὸν, ἤξ Μελανθεύς. 

Τὸν δ᾽ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα" ' 

ὦ πάτερ, αὐτὸς ἐγὼ τόδε γ᾽ ἥμβροτον, οὐδέ τις ἄλλος ' 
αἴτιος, ὃς θαλάμοιο θύρην συκινὼς ἀρωρυίαν 155 

κάλλιπον ὠγκλίνας" τῶν δὲ σκοπὸς εν ἀμείνων. ' 

ἀλλ᾽ ἴθι, δὲ Εὔμαιε, θύρην. ἐπίθες θαλάμοιο, ; 

καὶ φράσαι, εἴ τις ἄρ᾽ ἐστὶ γυναικών, ἣ τάδε ῥέζει, ἶ 

ἢ υἱὸς Δολίοιο, Μελανθεὺς, τόν περ ὀΐω. 

Ἃς οἱ μὲν τοιαῦτω πρὸς ἀλλήλους ὠγόρευον. τός 

βὴ δ᾽ αὖτις θάλωμόνδε Μελάνθιος, αἰπόλος αἰγῶν, Ἵ 

οἴσων τεύχεω κωλά" νόησε δὲ δῖος ὑφορβὸς, 

αἷψνα δ᾽ Ὀδυσσηα προσεφώνεεν, ἐγγὺς ἐόντα 

Διογενές Λαερτιάδη πολυμήχαν Ὀδυσσεῦ, 

κένος δ᾽ αὖτ᾽ ἀΐδηλος ἀνὴρ, ὃν ὀϊόμεθ᾽ αὐτοὶ, τός 

143. ἀνὰ ῥῶγας} ἀναρρῶγας Ἡ. 144. ἔνθεν δώξεκα] ἔνθα δυώδεκα 
148. χερσὶ δὲ] χερσί τε Η. ΥΥ. 10. Εἴδε. 140. Βέργον. 150. βέπεα 
157. δῖ] δὴ Η. Υ. 10. δ. 150. τόν] ὅν Ψ. 162. δῖξος. 
164. Διβογενὲς Λαβερτιάδη. Ἷ 

θάλαμον, ἀνδρῶν. ΟΥ̓͂ΔΟΣ, πρόδομος ", ἔπταισα. νυὶς. Ι 58. Καὶ φράσαι, 

νυ. 143:  Ῥῶγας] Ρήγματα, θυρί- Τὸ φράσαι οὐ μόνον ἐπὶ ψυχικῆς ἐννοία, 
δας, ἢ τὰς τῆς οἰκίας ὑπερώας διόδους. ἀλλὰ καὶ ἐπὶ ὕψεώς φησιν ὃ ποιητής. 

Ψυὶρ. 154. "Αμβροτον] ᾿Αντὶ τοῦ τός. ᾿Αἴδηλος) Ὀλέθρου ἄξιος. 

ΠΕΣ, τὰ ραν 
Ὁ 510 Πρ. δα. ἀπ. εἱ Μ5. Βάγηθβ. [Ι͂ἢ σϑοθηΐ, οουγιρία Οὗτος] πρόδομος Ἰάατιθ 1 

δρίο γοϊαΐαιη δὰ ν. 134. ΒΑΓ 5115 ΓΟΒΟΥΙ ρ510 ὁδός Γοίτ] απο δα 128. 8564 τηδηϊε 
ΓΟΒΡΙΟΙΓᾺΓ νΟΧ οὐδὸν γ. 127. ΕΡρῸ πιρῃΐθπι Θχίγθπηεο ἢ} 115 50 Π0}11 ρᾶγ 5. ποηατα 4υΐ ; 
ἀδπ) ροΥβρΙ οἷο : 564 πος ἰδιηθη νἱάογο ν] θοῦ ΠΟΠΪπΠἃ ΟΠηἶα Ἰοσαπι ἀοδηϊοηία ἢ 
παῖϊγο οᾶϑιι ῃἶο οοδοογναΐα ἔμ1550, ὀρσοθύρα, λαύρα, θάλαμος, ἀνδρὼν, οὐδὸς, ἰώχα ὁ ἱ 
ΠΌΟΓΕΙΠῚ 56 5.11 διι5ύ.1{ Γογΐαβϑο Ϊασαμα. ΒΟΌΤΓΊΥΜ, 

..- 

ἂν... . 



18, ΧΧΙΙ. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Χ. τ66---ιϑι. 247 

ἔρχετωι ἐς θώλωμον" σὺ δέ μοι νημερτὲς ἔνισπε, 
μιν ἀποκτείνω αἴ κεν κρείσσων γε γένωμαι, 

ἠέ σοι ἐνθάδ᾽ ἄγω, Ἱν ὑπερβασίας ἀποτίση 

πολλῶὼς, ὅσσως οὗτος ἐμήσατο σῷ ἐνὶ οἴκῳ. 
Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις ᾿Οδυσσεύς" 

Ὁ Ν 
170 

ἤτοι ἐγὼ καὶ Τηλέμωχος μνηστήρως ὠγωνοὺς 
σχήσομεν ἔντοσθεν μεγάρων, μώλω περ μεμαῶώτας" 
σφῶϊ δ᾽ ἀποστρέψναντε πόδας καὶ χείρως ὕπερθεν 

ἐς θάλωμον βαλέειν, σανίδας δ᾽ ἐκδήσαι ὄπισθε, 
Ἀ Ν ;, 3 5 “»Ἥ 7 

σειρὴν δὲ πλεκτὴν ἐξ αὐτοῦ πειρήναντε 1758 
ΝΟ.» ο ε ἣΝ ΣΝ 7 »Ὕ 

κίον ὧν ὑψηλὴν ερύσωι, πελάσωι τε δοκοῖσιν, 
΄ γι ϑ ἈΝ ΑΙ ἧς “βον,. ἂὧἂν ᾿ς 

ὡς κεν δηθὰ ζωὸς ἐὼν χωλέπ᾽ ἄλγεω πάσχπ. 
ὰ 3] » ε 3. "Ἢ 7 ν 7, πὸδα Δ... 
Ὡς" ἔφαθ" οἱ δ᾽ ἄρω τοῦ μάώλω μὲν κλύον, ἠδ᾽ ἐπίθοντο; 

Ἂ, »Ψ» 3 7, ζ Ζ΄ 5 »7 
βὰν δ᾽ ἴμεν ἐς θάλαμον" λαβέτην δέ μιν ἔνδον ἐόντα. 
4 « Χ 7 Ν ἤ 7] “5 7 

ἤτοι ὁ μὲν θωλάμοιο μυχόν κάτω τεύχε ερεύυνα" 18ὃο 
ὮΝ “ἊΨ - 7 Ἂν “ ΄ 

Τῶ δ εστοων ἑκάτερθε πῶῤρο σταθμοῖσι ββένοντε. 

166. ἔνισπε] ἔνισπες Η. ἘῸ 516 ἀἰδογία οἰϊαῦ ἔπη Ἰοοαπὶ ΕἸ γ ΠΟ] οριιβ 
ΝΡ. 2343, 7γ. ΡΟΒΞ. 
174. ὄπισθε] ὄπισθεν . 
179. βὰν] βὴ ΗΟ Ν. 

173. Σφῶ!)] Ὑμεῖς οἱ δύο. Ψνυϊο. 

174. Σανίδας δ᾽ ἐκδῆσαι Τὸ ἑξῆς, 

φῶϊν (810) ἀποστρέψαντες σειρὴν δὲ 
πλεκτὴν ἐπ᾿ (ϑοΓ. ἀπ᾿ ν6] ἐξ) αὐτοῦ 
πειρήνατε κίονα ὑψηλὴν ἐρῦσαι σανίδας 
δ ἐκδῆσαιϊ. ἢ ὕπισθεν κλείσατε τὰς 

λύρας μετὰ ταῦτα. Ψυ]ν. Τὸ ὄπισθεν 
νικῶς, ἀντὶ τοῦ μετὰ ταῦτα τὰς σα- 

ἴδας, ὅ ἐστι τὰς θύρας, δήσαντες ἐξελ- 

ὍΓθα αἰΐο πὶ πΟῺ πγιιΐαν]ῦ. 

ἰὰ Ἰοσυτ βυτιηλ ν. 1844. ΓΟΠΛΪΒῚ Π}115. 

᾿ἴου 5 δυρρ!οῖαν, ΒΌΤΥΤΜ. 

ἼΌΤΤΜ. 

“τόγ. κεν] κε Η. 
176. βερύσαι. 

181. ξεκάτερθε. 

10. γε] τε Η. τόρ. βοίκῳ 
177. πάσχῃ] πάσχει Η. 

θόντες καὶ ἐάσαντες αὐτὸν ἐῤῥιμμένον. 
εἶτα ὡς μεταγνούς φησι, μᾶλλον δὲ μὴ 
ἐῤῥιμμένον ἐάσητε ἀλλὰ κρεμάσατε. λεί- 
πει οὖν τὸ μᾶλλον, ὡς ἐν τῇ συνηθείᾳ 
φαμὲν, ἄπελθε εἰς τὴν ἀγορὰν, εἶτα ὡς 

μεταγνόντα (801. -ες) φαμὲν ἔ----, Ο. 

"Ὄπισθεν)] Γρ. ἱμάντι. Ψιμά. 1344. 
175. Σειρήν] Πλέγμα, σχοινίον. Πειρή- 
γαντες] Ἐκδήσαντες «Ὑ τ]ρ. 176. Ἐρύ- 

ἱ Βδοοητ. σφῶν ἀποσαρέψαντε πόδας καὶ χεῖρας εἰς θάλαμον ἐμβάλλετε. σειρὴν δὲ σλεχ- 

ν ἐπ’ αὐτοῦ πειρήναντε ἀνὰ κίονα ὑψηλὴν ἐρύσατε σανίδας δ᾽ ἐκδήσατε---. 568 ϑὸ τηὰ- 
ἀπιδ πὶ ΡΤ ΓΘ ΠῚ ΡΓΐον ποορϑϑι αΐοπι ᾿μ το ροΪαΐα βϑηΐ, ηἰδὶ αποᾶ ἀσδ]}1ὰ ἀποστρέψαντε 
Ἢ σειρήναντε ΟἹ} ΡΥ. ἀνὰ τοοῖο τα ἀξ ΒΟ ΠΟ]! αβίδο ἢ 4 αἱ τοχίαμη βοάμ]ο οοητγαχῖῖ, 

Μρηζΐειι 6}15 ρ]ηΐαβ Ἔχ] ϊοαῦ Βοιο]. Ὁ. ΒΟΌΤΊΥΤΜ. 
κ Βρασαπίαν ἴῃ ΜραΪο]. β'πθ ἈΠῸ Ἰδοιιη85 βίσηο ἤδρο ἠφανισαένον εὐρῶτι κι σ. εἰ Ὁ: 

ἈΡραγοῖ βου θδπι 0 Αἰΐογο ἴῃ δἰϊουαπι ΒΟΒΟΙ ὉΠ} 
ἰδοῦγαββο, βο ποὴὶ ἰΐὰ πᾶσ πο ἀδπιηο : πᾶπιὶ ἔδοῖ! δα ργϊογθια ἤππο ἸΟσΌ τα ΠΟ ῺΒ ὉΠ αΓ- 

51. τϑοῖο ἴῃ σϑοθηζι. οογγθοΐαν τηθπᾶϊτη δᾶ. δηΐ. ΠΕΙΡΉΝΑΝΤΕΣ, ἐδήσαντες. 



948 ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Χ. τ82-- τοι. 1.18. 

εὖθ᾽ ὑπὲρ οὐδὸν ἔβαινε Μελάνθιος αἰπόλος αἰγῶν, 
τῇ ἑτέρῃ μὲν χειρὶ φέρων καλὴν τρυφάλειαν, Ν 

τῇ ἑτέρη σώκος εὐρὺ, γέρον, πεπαλαγμένον ἄᾷι, 

Λαέρτεω ἥρωος, ὃ κουρίζων. φορέεσκε" 
δὴ τότε Ὑ δὴ κέϊτο, ῥωφαὶ δ᾽ ἐλέλυντο ἱμάντων' 

τὼ δ᾽ ἄρ᾽ ἐπαΐξωνθ᾽ ἑλέτην, ἔρυσάν τέ ἊΝ εἴσω 

κου ρίξ' ἐν δωπέδω δὲ χωμαὶ [βώλον ἀχνύμενον κῆρ. 
σὺν ̓  πόδως χεῖράς τε δέον θυμαλγέϊ δεσμῷ, 
εὖ , μάλ' ἀποστρέψαντε διαμπερὲς, ἃ ὡς ἐκέλευσεν 

υἱὸς “Λαέρταο πολύτλας δῆ τος Ὀδυσσεύς. 

σειρὴν. δὲ πλεκτὴν ἐξ αὐτοῦ πειρήναντε ; 

κίον ἀν ὑψηλὴν ἔ ἐρυσαν, πέλασών τε δοκόϊσι. ὃ 

τὸν δ᾽ ε ἐπικερτομέων προσέφης, Εὔμαιε συβῶτα: 
Νὺν μὲν δὴ μάλω πάγχυ, Μελάνθιε, νύκτω φυλάξεις, 195, 

εὐνῇ ἔνι ; μαλακῇ κατωλέγμενος, ὡς ἐπέοικεν' ἡ 

οὐδέ σέ γ ἠριγένεια παρ ᾿Ωκεανοῖο ῥοάων. ἴ 

λήσει ἐπερχομένη χρυσόθρονος, ἡ ἡνίκ᾽ ἀγινέις 

αἶγας μνηστήρεσσι δόμον κάτω, δαῖτα πένεσθαι ε 

Ἃς ὁ μὲν αὖθι λέλειπτο, ταθεὶς ὀλοῷ ἐνὶ δεσμῷ. 200 
τὼ δ᾽ ἐς τεύχεα δύντε, θύρην τ᾽ ἐπιθέντε φαεινὴν, ἣ 

αὖ Ραΐο, 564 τη. γϑοθηΐ Η. ΡΟΒΒ. 
184. εὐρὺ, γέρον] εὐρύτερον Ν'. 18ς. Λαβέρτεω. 186. δ᾽ ἐλέλυντο] δὲ 
λέλυντο ὟΥ. 187. βέρυσαν. 101. Λαξβέρτωο. δῖβος. 193. βέρυσαν. 
196. ὡς ἐπέοικεν) ὥς σε ἔοικεν ὟΝ. 10. σε βέβοικεν. 20ο. ἐνὶ] ὑπὸ Η. Υ͂. 
201. τ᾽ οπτι Η. ᾿ 

182. εὖθ ἔνθ᾽ ἴῃ τηᾶῦρ. ρῥτῸ ν. 1. 

τὰ} 

σαι] ᾿Απαρτῆσαι. Ψαὶϊρ. 183. Τρυ- ἱμάντων] ἱπρορίρϑ ἴῃ Μδα]ο]. ᾿πς [6- 
φάλεια] Περικεφαλαία τριφαλειά τις 
ἣΞ Ἃ “ ΄ " οὖσα, ἢ τρεῖς φάλους ἔχουσα. Ψαυ]ρ. 

184. Πεπαλαγμένον)] Μεμολυσμένον. 

Ἰαΐϊα πὰ ΒΟ ΒΟ πὶ 404 ὩΡΡοΒαΐ νϑῦ- 
51 201. 189. Κουρίξ] Ὃ μὲν ᾿Α; 
τάρχος, τῆς κόμης ἐπιλαβόμενοι" ὃ 

Η1]. ἔΑζῃ] Εὔρωτι ἢ ξηρασίᾳ. Ψυ]ρ. 
Πεπλαγμένον (819) ἄζῃ] Μεμολυσμένον 
τῇ ξηρότητι. Ω. ᾿Ηφανισμέωον πι εὔρωτι, 

ἢ μέλανι κεχρωμένον. εὐρὼς δέ ἐστιν ἢ 
τοῖς μυδῶσιν ἐπιγινομένη λευκότης ἀράχνῃ 
προσφερής. ὦ. 186. ἱΡαφαὶ δ᾽ ἐλέλυντο 

ἢ Ηοςο νϑγθιπὶ ἴῃ Μ6610]. βἰδίϊη δαϊεογοὶ νοοὶ φαμὲν ἰῃ ΒΟΠΟ]ΪΟ δα 174. ΕἸΟΥΙ μδύ: 
αβ Ἰρίτυγ αὖ απ} Ἰοταμηδΐα 8}18 εἴϊαπι ᾿ς ΘΟ ἀθυϊηΐ, 

Νὰπι ΠΟῚ {Π1ΠῈ ΡΥ ΠΊ] ΔΙΡΠΊἃ ΠΕ 1556 ἢ Ἦμος 5οῃο] πὶ ἃ ν. 186. {ταηβία]!. 
ΔρΡΡαίοῖθ ν.ὄ 114ἍἍ ΒΌΤΤΜ. 

Κράτης, κουρὶξ ὃ νεανίσκος (τὸ κῃ. 

οἴη. Βδίη. 6ὃΧ Ἐυβι.) νυὶρ. ' 
τριχῶν λαβόμενοι, ἢ ἤ γεανικῶς Ὡ ἢ) 
τῆς κόρης ὅ ἐστι τῆς κεφαλῆς, ἔνθεν 

κουραὶ εἴρηνται... 192. Πειρήναντες] 
σαντες. . 201. Τὼ δ᾽ ἐς τεύχεα δύντε , 

ΒΌΤΤΜ. « ' 



18. ΧΧΙΙ. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Χ. 202-220. 940 

ΝΑ ὁ " “ 
2ήτην εἰς Οδυσηα δαΐφρονα ποικιλομήτην᾽ 
γθα μένος πνείοντες εφέστωσαν" οἱ μὲν ἐπ᾽ οὐδοῦ, 

« ὭΣ. 7] ᾽ 

οὐ τ οἱ δ᾽ ἔντοσθε δόμου, πολέες τε καὶ ἐσθλοί. 
-“ οἣ ὩΒθ ἬΝ, ᾿' Χ Ἔ ᾿ 7 

ὄσι δ᾽ ἐπ᾿ ἀγχίμολον θυγάτηρ Διὸς ἡλθεν ᾿Αθήνη, 205 
΄ ᾿ Ψ 3 ἈΝ μ 3 ᾿ ᾽ 

Μέντορι εἰδομένη ἡμὲν δέμως, ἠδὲ καὶ αὐδήν. 
Ν γ 79 ᾿ ΄, 5 ΔΝ Χ μι» 3) 

ἣν δ᾽ Ὀδυσεὺς γήθησεν ἰδὼν, καὶ μῦθον ἔειπε" 
΄ 37) 4 Ν, "Ὁ ΠΑ ὰ. Ἕ Ξ 

Μέεντορ, ὠμυνον ὠὡρήν, μνήσῶι δ ετώροιο φίλοιο, 
! Ν᾽ .4 ἃς ἸἜΕ ε ΄ ᾽ 

ς σ᾽ ἀγαθὼ ῥέζξεσκον' ὁμηλικίη δέ μοί ἐσσι. 
ἃ 3) » 3.0. ἌΡ Ί δύ νυ ΄ 
Ὡς ἐφατ᾽, οἰόμενος λωοσσόον ἔμμεν, ᾿Αθήνην. 210 

ἐνηστήρες δ᾽ ἑτέρωθεν ὁμόκλεον ἐν μεγάροισι" 
»" ͵7 ἂν ΕῚ “. 

γρῶτος τήν γ᾽ ἐνένιπτε Δωμαστορίδης ᾿Αγέλωος" 
᾽ δ᾽. "4 ᾽ Ν 

Μέντορ, μή σ᾽ ἐπέεσσι παρωιπεπίθησιν ᾿Οδυσσεὺς 
» ΄ , « » »"» 

μνηστήρεσσι μάχεσθαι, ἀμυνέμενωι δέ οἱ αὐτῷ" 
Ἂ Ν δι" μὁδ 7 “- 9. 

δὲ γὰρ ἡμέτερόν γε νόον τελέεσθωι ὀΐω" 216 
᾿ 7 Ψ ΄ δ ΠΝ « 

'ππότε κεν τούτους κτέομεν, πατέρ ἠδὲ καὶ υἱὸν, 
᾿ ᾿ς φν 5» 7 “- ΄ 

ν δὲ σὺ τῦσιν ἔπειτα πεφήσεωι, οἰῶ μυενοινούς 
! ᾽ “ν 3 ᾿ "“ο“͵ ᾿ 7 

ὑρδειν ἐν μεγάροις" σῷ δ᾽ αὐτοῦ κράατι τίσεις. 
᾿ ἈΝ ἐν « Ε] ΄ “Μ" 

υὐτὼρ ἐπὴν ὑμέων γε βίως ἀφελώμεθω χωλκῷ, 
ν » Β΄ ὧν ἜΣ ΄Ζ 8. δῇ Ν ες 7 

«τήμαθ᾽, ὁπόσσωα τοί ἐστι, τώ τ᾽ ἔνδοθι, καὶ τὼ θύρηφι, 550 
ο Ψῳ ᾽ Ὁ» » ΄ “᾿ ᾿ 

“ὄσιν Οδυσσήος μετωμίξομεν" οὐδὲ τοι υἵας 
φς22 Ε ; ς3 ἣν ᾿ 

ζῴειν ἐν μεγάροισιν ἐάσομεν, οὐδὲ θύγατρας, 
᾽ " ΓΝ ἫΝ Ψ ΝΘ ῃΨ 7 

οὐδ᾽ ὡ λόχον κεδνὴν Ιθάώκης κωώτω ἄστυ πολεύειν. 
ἃ ᾽ 7 Ἁ » », 

Ὡς φάτ ᾿Αθηναίη δὲ χολώσωτο κηρόθι μῶλλον 
’ὕ 5 »“ -“» » ἸΦ 

εἰκεσσεν δ᾽ ᾿Οδυσῆω χολωτοῖσιν ἐπέεσσιν" 225 
᾽ ων ΠῚ ᾿ - ΄ 9 ᾿᾽ ΄ "» ἮΝ. 

Οὐκέτι σοί γ᾽, ᾿Οδυσεῦ, μένος ἔμπεδον, οὐδέ τις ἀλκὴ, 
ΝΟ 9 9 Ε: ΄ ΄ 3 7 ε Ἰη ὁτ᾽ ἀμφ᾽ Ἑλένη λευκωλένῳ, εὐπατερείη, 

7ὕ ΄ δῶν, ν » ᾿ 
ἤνάετες ἐμὰ ἐμμάρνωο νωλεμὲς αἰεί" 
τολλοὺς δ᾽ ὥνδρως ἔπεφνες ἐν αἰνῇ δηϊοτητι" 

202. δαβίφρονα. 204. δόμου] δόμων ὟΥ,. 206. βειδομένη. 
107. βιδὼν. ἔβειπε. 208. μνῆσαι] μνῆσον Ν.. 210. ἔφατ᾽ οἰόμενος 
βάτ᾽ ὀϊόμενος ὟΥ. 10. λαξοσσόον. 212. ἐνένιπτε] ἐνένιπεν . 
νένιπε. 10. ᾿Αγέλαξος. 2123. σε βέπεσσι. 414: Ῥαὶ. 

516, κτέομεν] κτέωμεν Η. Υ, ὙΥ. 218. Ρέρδειν. 223. βάστυ. 
125. ξεπέεσσιν. 228. εἰνάξετες. 

Αποδυσάμενοι γὰρ ἦσαν ἵνα δεσμεύσωσιν ἀνεμποδίστως τὸν Μελάνθιον, ῷ, 210. Οἰό- 

ΥΟΙ,. 11. κκ 



φ 50 ΟΔΥΣΣΕΙ͂ΑΣ Χ. 230 τοῖσιν 118. ΧΧΊΙΙ 

σῇ δ᾽ ἥλω βουλῇ Πριάμου πόλις εὐρυάγυιαι. 230 
πῶς δὴ νῶν, ὅτε σὸν δημον καὶ κτήμαθ᾽ ἱκάνεις, 

ἄντω μνηστήρων ὀλοφύρεωι ἄλκιμος εἶναι : Ἵ 

ἀλλ᾽ ἄγε δεῦρο, πέπον, παρ ἔμ᾽ ἵστασο, καὶ ἴδε ἔ εργον, 

ὄφρ᾽ εἰδῆς, οἱ οιός τοί ἐν ἀνδράσι δυσμενέεσσι 

Μέντωρ ᾿Αλκιμίδης εὐεργεσίας ἀποτίνειν. 235 

Ἦ ῥώ, καὶ οὔπω πάγχυ δίδου ἑτερωλκέω νίκην, 

ἀλλ᾽ ἐτ᾿ ἄρω σθένεός τε καὶ ἀλκῆς πειρήτιζεν, ᾿ 

ἦμεν Ὀδυσσῆος. ηδ᾽ υἱοῦ κυδαλίμοιο. 

αὐτὴ δ᾽ αἰθωλόεντος ἀνὼ μεγάροιο μέλαθρον 
ἐξετ᾽ ἀναϊξασα, χελιδόνι εἰκέλη ἄντην. 240 

Μνηστήρας δ᾽ ὥτρυνε Δαμαστορίδης ᾿Αγέλαος, ' 

Εὐρύνομός τε, καὶ ᾿Αμφιμέδων, Δημοπτόλεμός τε, "ὮΙ 

Πείσανδρός τε ; Πολυκτορίδης, Πόλυβός τε δωϊφρων' 

οἱ γὰρ “μνηστήρων ἀρετῇ ἔσων ἔξοχ ἄριστοι, 

᾿ 

4 

ὅσσοι ἔτ᾽ ἔζωον, περί τε ψυχέων ε ἐμάχοντο" 445 

τοὺς δ᾽ ἤδη ἐδάμωσσε βιὸς καὶ ταρφέες ἰοί. ᾿ 

τοῖς δ᾽ ᾿Αγέλαος ἔειπεν, ἔπος πάντεσσι πιφαύσκων' ᾿ 

"ἢ φίλοι, ἤδη σχήσει ἀνὴρ ὅδὲ Ζέιρας ἀάπτους" “. 

καὶ δὴ οἱ Μέντωρ μεν ἐβ᾽ κενὰ εὐγμώτω εἰπῶν" ἡ 
οἱ δ᾽ οἷοι “λείποντωι ἐπὶ πρώτῃσι θύρυσι. 250 

τῷ γὺν μὴ ὥμω πάντες ἃ ίετε δούρατα, μακ ἄ; , ἢ μὴ ἂμ 6 πων 

231. σὸν δῆμον) σόν τε δῆμον Ἡ.. σόν τε δόμον Ὗ'. ὙΥ. 233. Εἴδε έργον: 
234. τοι τεῦ. 10. ὡς Εειδῆς. 235. ἀποτίνειν] ἀποτίνων Ν. 10. εὖ- 
βεργεσίας. 240. βεικέλη. 241. ᾿Αγέλαβος. 243. δαξίφρων. 
247. τοῖς δ᾽ ᾿Αγέλαος ἔειπεν] τοῖσιν δ᾽ ᾿Αγέλεως μετέειπεν Η. τοῖς δ᾽ ᾿Αγέλεωι 

μετέειπεν ἵν. 10. ᾿Αγέλαξβος ἔξειπε, βέπος. 240. οι. ξειπών. 

251. ἀφίετε] ἐφίετε Ἡ. ΝΜ 

μενος} ̓ Αντὶ τοῦ πεπιστευμένος. νυϊρ. 279.). ῶὥ. 240. Χελιδόνι εἰκέλη} οὐ; 
232. ἴΑντα μνηστήρων ὀλοφύρεαι] Νῦν, ἀληθῶς εἰς χελιδόνα μετεβλήθη ἡ ἡθ 
ἀποδειλιᾷς, ἢ ἤ ὑποκρίνῃ,  ὑποδεέστερος γίνῃ. οὐδὲ “Ἑρμῆς ὃ λόγος ὄρνιθι ἐοικὼς (ε΄. 5 
ἢ ἐλλείπει ἢ περὶ, ἵν᾿ ἡ περὶ μνηστήρων. οὐδὲ αἱθείη οἰκεία (ε΄.3.37. ) Δωιαβάαν οὐδ 
Ψυ]ρ. 239. Μέλαθρον] Τὴν ὀροφήν' Πολλὰ ὁ Πρωτεὺς πῦρ ἐγένετο, ἔκαυσε γὰρ τὸ! 
δὲ καθύπερθεν μελαθρόφιν ἐξεκέχυντο (θ΄. Μενέλαον. τοῖς γὰρ ὁρῶσι δοκεῖ ἰὴ 

“ 

ο“ Ο(. δ΄. 418. ἴῃ ργαϊοθομο Ἰάἀοίηοδο, ποῦ ἴῃ ᾿ρ88 ροβίοα πδυγαῖίοπο, ᾿θ] 1615 μοὶ ̓  
τηθπηογαῖασ, ΒΌΤΤΜ. 

μα’ 



1,18. ΧΧΙΙ. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Χ. 252--.. 278. 251] 

ἀλλ᾽ ἄγεθ᾽, οἱ εζ πρῶτον ὠκοντίσατ᾽, αἵ κέ ποθι Ζεὺς 

δῴη Ὄδυσσηα ββλήσθωι, καὶ κῦδος ἀρέσθαι" 

τῶν δ᾽ ἄλλων οὐ κήδὸς, ἐπὴν οὗτός γε πέσησιν. 
Ὃς ἐἔφαθ᾽- οἱ δ᾽ ἄρω πάντες ἀκόντισαν, ὡς ἐκέλευσεν, 255 

ἱέμενοι" τὼ δὲ πάντω ἐτώσια θῆκεν ᾿Αθήνη. 

τῶν ἄλλος μὲν σταθμὸν εὐσταθέος μεγάροιο 

βεβλήκει, ἄλλος δὲ θύρην πυκινῶς ὠρωρυϊων" 

ἄλλου δ᾽ ἐν τοίχῳ μελίη πέσε χωλκοβάρεια. 
αὐτὼρ ἐπειδὴ δούρωτ᾽ ἀλεύωντο μνηστήρων, 260 

τοῖς ἄρω μύθων ἡρχε πολύτλας δῖος ᾿Οδυσσεύς" 
Ὦ, φίλοι, δὴ μέν κεν ἐγὼν εἴποιμι καὶ ἄμμι, 

μνηστήρων ἐς ὅμελον ἀκοντίσωι, οἱ μεμάασιν 
ἡμέας εζενωρίζωι ἐπὶ προτέροισι κωκοῖσιν. 
Ὃς ἔφαθ οἱ δ᾽ ἄρω πάντες ἀκόντισαν ὀξέω δοὺυρω, ὅς 

ἄντω τιτυσκόμενοι" Δημοπτόλεμιον μὲν ᾿Οδυσσεὺς, 

Εὐρυάδην δ᾽ ἄρω Τηλέμοχος, Ἔλατον δὲ συβώτης, 

Πείσανδρον δ᾽ ἄρ᾽ ἔπεφνε βοῶν ἐπιβουκόλος ἀνήρ΄ 
οἱ μὲν ἔπειθ᾽ ἅμω πάντες ὀδὼξ ἕλον ἄσπετον οὔδας. 
μνηστῆρες δ᾽ ἀνεχώρησαν μεγάροιο μυχόνδε" 270 
τοὶ δ᾽ ἀρ ἐπήϊξαν, νεκύων δ᾽ εξ ἔγχε ἕλοντο. 

Αὔτις δὲ μνηστῆρες ὠκόντισαν ὀξέω δοῦρω, 
ἱέμενοι" τὼ δὲ πολλὼ ἐτώσιω θῆκεν ᾿Αθήνη. 
τῶν ἄλλος μὲν σταθμὸν ἐὐστωθέος μεγάροιο 
βεβλήκει, ἄλλος δὲ θύρην στυκινὼς ὠρωρυϊων" 2ἢς 

ἄλλου δ᾽ ἐν τοίχῳ μελίη πέσε χωλκοβάρειω. 
᾿Αμφιμέδων δ᾽ ἄρω Τηλέμωχον βώλε χεῖρ᾽ ἐπὶ κωρπῷ 
᾿λίγδην, ἄκρην δὲ ῥινὸν δηλήσωτο χωλκός. 

255. ἐκέλευσεν] ἐκέλευεν Η. νον. 256. βετώσιω. 261. δῖξος. 
462. βείποιμι. ,όξς. ὀξέα δοῦρα] ὡς ἐκέλευεν Ψ, 270. ἀνεχώρησαν) ἄρ 
ἐχώρησαν δ 272. αὖτις] αὖθις Ἂς 273. ξετώσια. 275. βεβλήκει] 

 βεβλήκειν ἃ τὰ. ργ. Η. 476. ἄλλου δ᾽ ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἴῃ τοχῖ, ἄλλου δ᾽ ῥτὸ ν.10Ὁ.. 
278. ἄκρην] ἄκρον Η. ' 

καίπερ ψευδὲς ὑπάρχον. ὦ, “264. Ἐπὶ νος, ὡσεὶ ἔλεγε πρὸς αὐτὸν τὸν τοῖχον τὸν 
προτέροισι κακοῖσι] Σὺν οἷς ἔπραττον ἀντικρὺ τῆς εἰσόδου. ὦ. 2578. Λίγδην] 

πρώην κακοῖς. ὦ. 270. Μεγάροιο μυ- Ὥστε ἐπιλίξαι, ὅ ἐστιν ἐπιψαῦσαι ἐπι- 
χόνδε] Εἰς τὸν ἐνδότερον τόπον τοῦ ἀνδρῶ- πολαίως μόνον τὴν ἔξωθεν ἐπιφάνειαν τοῦ 

κΚ2 



φ δῷ ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Χ. 27γ0-2οο. 118. ΧΧΙΙΠΙ 

Κτήσιππος δ᾽ Εὔμαιον ὑπὲρ σάκος ἐγχεῖ μώκρω ᾿ 

ὦμον ἐπέγραψψεν' τὸ δ᾽ ὑπέρπτατο, πίπτε δ᾽ ἔραζε. “80. 
τοὶ δ᾽ οὔτ᾽ ἀμφ᾽ Ὀδυσῆα δαΐφρονα, ποικιλομήτην, 

μνηστήρων ἐς ὅμιλον ἀκόντισων ὀξέω δοῦρω. 

ἔνθ᾽ αὖτ᾽ Εὐρυδάμαντα. βάλε πτολίπορθος ᾿Οδυσσεὺς, 

᾿Αμφιμέδοντα δὲ Τηλέμαχος, Πόλυβον δὲ συβώτης" 

Κτήσιππον δ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτω βοῶν ἐπιβουκόλος ἀνὴρ “8ς 
βεβλήκει πρὸς στήθος, ε ἐπευχόμενος δὲ προσηύδα" 
Ὥ Πολυθερσίδη. φιλοκέρτομε, μήποτε πάμπαν 

εἴκων ἀφραδίης μέγα εἰπεῖν, ἀλλὰ θεοῖσι 

μῦθον ἐπιτρέψαι ἐπειὴ πολὺ φέρτεροί εἰσι" 

τοῦτό τοι ἀντὶ ποδὸς εἰνήϊον, ὅν ποτ ἔδωκας 200. 

ἀντιβέω ᾿Οδυσηϊ, δόμον κωτ᾽ ἀλητεύοντι. 

Ἦ ῥω βοῶν ἑλίκων ἐπιβουκόλος" αὐτὰρ ᾿Οδυσσεὺς 
οὕτω ̓ Δαμαστορίδην αὐτοσχεδὸν ἔ εγχει μωκρῷ" 

Τηλέμαχος δ᾽ Εὐηνορίδην Λειώκριτον οὕτω. 

δουρὶ μέσον κενεώνω, διὼ πρὸ δὲ χαλκὸν ἔλασσεν" - 205. 

ἤριπε δὲ πρήνης, χβόνω δ᾽ ἤλωσε σαντὶ μετώπῳ. 

δὴ τότ᾽ ᾿Αθηναίη φθισίμιβροτον. αἰγίδ᾽ ἀνέσχεν 
Ἂ δ ἐξ ὀροφῆς" τῶν δὲ φρένες ἑπτοίηθεν. 
οἱ δ᾽ ἐφέβοντο κατὰ μέγαρον, βόες ὡς ἀγελαΐαι, 

280. τὸ δ᾽ τὸ" δ᾽ Η. 281. δαβίφρονα. 287. Πολυθερσιδη] Πολυ-! 
θερσείδη Η. ὙΥ, 288. ἐξειπεῖν. 292. ξελίκων 207. φθισίμβροτον] 
φθισόμβροτον Ἡ. ν 

" 

σώματος. Ψαὶν. Ἐεστικῶς. “Ἀπαξ δὲ γίων ζωαρίων τῶν ἐπιπλεόντων τὰ ὕδατα. 
ἐνταῦθα, καὶ ἅπαξ ἐν ᾿Ἰλιάδι (ν΄. 599.) διὸ καὶ πλεῖστα περὶ αὐτὰ γίνονται. “ὃ 

ἐπιλίγδην. ὦ. 287. Φιλοκέρτομε] Ὃ δὲ μύωψ ἐκ τῶν ξύλων ἀπογεννᾶται. καὶ 
τὸν φίλον σκώπτων. Ψα]ρ. “88, Μέγ᾽ Καλλίμαχος περὶ τοῦ μύωπος, Βούσοον 
εἰπέμεν (516}7 ᾿Αντὶ τοῦ καυχήσασθαι. οὔτε μύωπα βοῶν καλέουσιν ἀμορβοί! ἃ 
δυϊρ. 206. Ἤριπε δὲ πρηνής] Οὗτος εἰσὶ δὲ οὗτοι πολέμιοι τοῖς βουσίν. ὅταν 
ἐπ’ αὐτὴν πίπτει τὴν πληγήν. ]ρ. γὰρ κατὰ τὴν λαπάρην αὐτοὺς δρύψωσιν 
298. ̓ Ἑπτοιήσθην (510)] Ἔν εὐλαβείᾳ εὐθέως ἀπολιμπάνουσι τὸν νομὸν σοβη- 
καὶ φόβῳ ἐγένοντο. Ψυ]ρ. 299. Οἱ δὲ θέντες. ἔστι δὲ ὁ μὲν οἷ οἶστρος μυίᾳῳ παρᾶ- 
φέβοντο ἐδόνησεν] Ὁ οἶστρος ἀπο- πλήσιος κέντρον ἔχων εὐμέγεθες ἐκ τοῦ 
γεννᾶται ἐκ τῶν ἐν τοῖς ποταμοῖς πλα- στόματος, καὶ φωνὴν μεγάλην βομβώδη. 

ΟΡ ῈΧχ Ηροαδῖο: νἱ]ἱά. ἔτ. 46. α διυϊδα οἵ Βος βομο!]αϑίθ. Μομᾶδ 80 ἃ}115 78πὶ βυθδία 
εὐΐζαὰ : βουσσόον ὅγτε, ΒΌΤΊΜ. 



148. ΧΧΙΙΠ. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Χ. 30ο----322. 258 

τὰς μέν ψ' αἰόλος οἶστρος ἐφορμηθεὶς ἐδόνησεν, 

ὥρῃ ἐν εἰωρινῆ, ὅτε τ᾽ ἥματω μακρὰ πέλοντωι. 

οἱ δ᾽, ὦ ὥστ᾽ αἰγυπιοὶ γὰμ ώνυχες, ἀγκυλοχεῖλαι, 
εξ ὁ ὀρέων ἐλθόντες ἐ ἐπ᾿ ὀρνίθεσσι θορώσι, 

ταὶ μέν τ᾽ ἐν πεδίω γέφεω. πτώσσουσωι ἵενται. 

οἱ δέ τε τὰς ὀλέκουσιν ἐπάλμενοι, οὐδέ τις ἀλκὴ 

γίγνεται, οὐδὲ φυγή" χαίρουσι δέ τ᾽ ἀνέρες ἄγρη᾽ 

ὡς ἄρω τοὶ μνηστηρως ἐπεσσύμενοι κατὰ δῶμα 

τύπτον ἐπιστροφώ ἡν᾿ τῶν δὲ στόνος ὥρνυτ᾽ ἀεικὴς, 

κράτων τυπτομένων᾽ δώπεδον δ᾽ ἅπαν αἵματι, θυε. 

Λειώδης δ᾽ Ὀδυσῆος ἐ ἐπεσσύμενος λάβε γούνων, 

᾿ καί μιν λισσόμενος ἔπεω πτερόεντα. προσηύδω" 

Γουνουμαί δ᾽ ̓ Ὀδυσεῦ" σὺ δέ Μ αἴδεο, καί μ᾽ ἐλέησον" 

οὐ γάρ πώ τινά φημι! γυναικῶν ἐν μεγάροισιν 

| εἰπεῖν, οὐδὲ τι ῥέξαι, ἀτάσθωλον' ἀλλὼ καὶ ἄλλους 

᾿ παύεσκον μνηστηρῶς, ὅτις τοιαῦτά γε ῥέζοι. 

' ἀλλά μοι οὐ πείθοντο κακῶν ἄπο χείρας ἔχεσθαι" 
τῷ καὶ ἀτασθωλίησιν ὁ ἀεικέα πότμον ἐπέσπον. 

αὐτὰρ ἐγὼ μετὼ τοῖσι θυοσκόος, οὐδὲν ε εοργῶὼς, 

κείσομαι" ὡς οὐκ ἔστι χάρις μετόπισθ᾽ εὐεργέων. 
Τὸν δ᾽ ἄρ᾽ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πολύμητις ᾿Οδυσσεύς" 

, εἰ μὲν δὴ μετὼ τοῖσι θυοσκόος εὔχεωι εἶναι, 

πολλάκι ποὺ μέλλεις ἀρήμενοωι ἐν μεγάροισι 

400 

ΜΡ. 

310 

315 

420 

᾿ς 808. ἀξεικής. 
, οὔτε Ψ. 0. ξειπεῖν. 
'μετόπισθεν Υ͂. 

410. γούνων} γοῦνω Ν, 

νὰ ἀξεικέα. 

10. εὐβεργέων. 

4τὺ. βεπεᾶ. 
418. οὔτι βεβξοργώς. 

220. Πιδών. 

414. οὐδέ] 
8410. μετόπισθ᾽] 

422. που) μου ΗἩῸΨΝ. 

ὃ δὲ μύωψ παρόμοιος τῇ κυνομνίᾳ, τό,τε 
᾿ κέντρον ἔλαττον ἔχει τοῦ οἰστρου. ἱστορεῖ 

περὶ τούτων ᾿Αριστοτέλης ἐν τοῖς περὶ 

, ζώων. νυὶρ. (ἴὰ οἀ. ἃηΐῖ. ἴῃ ἔπε 
ΤΠ0τ1). Οἶστρος, ὁ λεγόμενος μύωψ. 
ἔστι δὲ ζῶον ὑπόχαλκον τὴν μορφὴν, ὅπερ 

᾿ ἂν εἰσέλθῃ εἰς τὰ ὦτα τῶν βοῶν ἐξοι- 

᾿ στρεῖν ἀναγκάζει τοὺς βόας. καὶ Καλλί- 
μαχος, Βοὺς σοὺὸν οὔτε μύωπα βοῶν καλέ- 

ουσιν ἀμορβοί. σις. (δυο Ἰο60). Ζωὔφιον 
τι οἶστρος ὅπερ εἰσερχόμενον εἰς τοὺς βόας 
ποιεῖ τούτους μαίνεσθαι. . Οἶστρος 
θηρίον ἀκρίδι ἐοικὸς τὴν χροιὰν ποικίλον, 
εὐκίνητον, δάκνον καὶ στροβοῦν τὰς βοῦς. 
Ω. 404. Νέφεα] Τὰ λίνα. Ω. Οἔ, 

Βυβι. οἵ Ηδϑγοῦ. 407. Τοῆ  ΓΡρ. 
τούς. ἨΔ]. 300. Κράτων] Αὕτη ἢ 
γενικὴ ἀπὸ εὐθείας τῆς κρᾶτα, ὡς μῆλα. 



284. 

τηλοῦ ἐμοὶ νόστοιο τέλος γλυκεροίο γενέσθαι, 

σοὶ δ᾽ ὠλοχόν τε φίλην σπέσθαι, καὶ τέκνω τεκέσθαι" 

τῷ οὐκ ἂν βθάνωτόν γε δυσηλεγέα προφύγοισθα. 

Ἃς ἄρα φωνήσας ξίφος εἵλετο χειρὶ πωχείη 

κείμενον, ἥ ῥ᾽ ̓ Αγέλαος ἀποπροέηκε χωμᾶζε 

κτεινόμενος" τῷ τόνγε κατ᾽ αὐχένα μέσσον ἔλασσε" 

φθεγγομένου δ᾽ ἄρα τοῦ γε κάρη κονίῃσιν ἐμίχθη. 

Τερπιάδης δέ τ ἀοιδὸς ὠλύσκασε κῆρα μέλαινων 

Φήμιος, ὅς β ᾿ ἥειδε μετὰ μνηστηρσιν ἀνάγκη: 

ἔστη δ᾽ ἐν χείρεσσιν ἔχων φόρμιγγα λιγειων 

ἄγχι παρ ὀρσοθύρην" δίχα δὲ φρεσὶ μερμήριζεν, 
ΟΡ. 

423. ἐμοὶ] ἐμοῦ Η. 

232. λιγεῖαν] λίγειαν ὟΥ. 
10. ἵζοιτο] ἕζοιτο Η, 

ὥσπερ οὖν μήλων οὕτως κράτων. σημαίνει 
δὲ, τῶν κεφαλῶν.  ]ρ. 324. Σπέσθαι] 
᾿Ακολουθῆσαι (6. δηΐ. ἀκολούθησον ΠΟ 
αἴ Π]ΟΧ). ἀπὸ τοῦ ἕπεται τὸ ἀπαρέμ.- 
φατον ἕπεσθαι, καὶ πλεονασμῷ τοῦ σ 
ἕσπεσθαι (οἰς ῬΓΟΡΆΓΟΧ. : 64, δηΐ. 
ἔσπεσθαι) ὅ ὅμως, ἅμα σπέσθαι ἑοῖ αὐτῷ 4 
ἤγουν ἀκολουθῆσαι. Ψυ]ρ. 2425. Τῷ 
οὐκ ἂν θάνατόν γε δυσηλεγέα προφύγησ - 

4 Οἀἁ. δ΄, 38. αΌἱ Ποάϊο ΙορὶίαΣ ἀμ’ ἑσαέσθαι, βοᾷ ἱπ ΜΘ5. νἀγϊοίαϑ ἅμω σπέσθαι. Βαῦ-, 
ὨΘ5ῖῈ5 ἴῃ ΠΟΒΙΓΟ 50ΠΟ]1Ο οπηοηήαΐ ὅπως, ὥμ᾽ ἑσσπέσθαι, αποη απ ἢδοο ν᾽ οι" ΤΠΘΠ5 Ι 
ΒΟ ΟΠ αδίθ ρα ν] ἀοίιν (Δ {Π1. Νδτη αὶ ΠοΟ Βομο αι δα 15 Γὰδ πὶ ἰυτώαις 
σπέσθα, 5οΙῖρ5ιύ, ἴῃ ἔογηἃ ἑσπέσθα, ἀριηοηδβίγαηα 58} 515ῇουο πο ροίυϊῇ. 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Χ. 423--τ|ὰ330. 

ή ἐκδὺς μεγάροιο, Διὸς μεγάλου ποτὶ βωμὸν 
ἐρκείου ἵζοιτο τετυγμένον, ἔνθ᾽ ὥρω πολλὼ 

42. ᾿Αγέλαζξος. 

κασε) ἀλύσκανε Η. ΝΥ, ἘΠ 8ῖς οἰϊαῦ Αρο!]οηῖι5 ἴῃ νος. ΡΟΕ . ἀλήσκανε 
434. ποτὶ] παρὰ . 

118. ΧΧΙΙ. 

328. 

“ 

320. γε] δὲ Ν. 430. ἀλύσ-, 

435. ἑρκείου] ἕρκειου Ὗ',᾿ 
Ἰ 
" 

θα] Εὐλόγως τὸν Λειώδην ἀναιρεῖ. εἴτε, 
γὰρ μὴ ἦν μάντις ἀληθὴς, ἀλλ᾽ ἐσκέπτετο 
(ϑογ. ἐσκήπτετο), ἄξιος ἀποθανεῖν" καὶ 
γὰρ οὗτος εἷς τῶν μνηστήρων" εἴτε πρὸ-᾿ 
εἰδὼς τὰ μέλλοντα ἔμενε μετ᾽ αὐτῶν, 
Ψαὶρ. Δυσηλεγέα] Δυσκοίμητον. Ψ τ]ρ.. 
Δύσφημον διὰ τοὺς θρήνους. Ὁ, 427. 

ΟΣΡΑ (νο]υῖέ ὅῤῥα)} Ὅπερ δή. Ψυἱρ., 
230. Τερπιάδης] Τέρπιος παῖς" ἢ ὃ τέρ-᾿ 

Βοᾷ νἱᾶ., 
Εΐψπι. Μ. ν. σπέσθαι υἱϊ]᾽ ποβίγὶ ΒΟΠΟΠΙ πηδῖου ΡᾶΓ5 11546η} νου 5, οἵ ἴῃ ἤπο : “ΑΝ 
σοῦ σ ἕσπεσθαι (5816) καὶ σπέσϑαι. 816 ἰρῖσαν Βος αποάαο ΒοΒ 1} φοΟηϑΕ μαμὰ : κι 
πλεονασμῷ τοῦ σ᾽ ἕσπεσθαι καὶ σπέσθαι, ὅπως, ἅμα σσέθαι [σπέσϑαι] κ. τ. ε. Δρραγοίαπιθ απῸ 
ΒΟΠΟ]αδίθη ἴῃ Ἰοοο Οά. δ΄, σοπιηο πη ἀλγο, ᾿πη 10 τ πῖ6 6 ἈΡΠΟΒΟΟΓΟ, ΒΟΥ ΡΠ ΓΔ ΠῚ ἅμα σπέσ-᾽ 
θαι: υἱὐ ᾿ρῖταν ἐογπηα ἴῃ Πηϊνὶ ἑσσέσθαι ποη τπιδαιδαπδαπο (αΐα 50 : ἤδη} ἰοοἱ [], εἶ, 433. 
οδάθπι οδύ τδίϊο οἵ ϑαάοφῃινμ 101 ἀἸββοργαρϊα. ΟὙδιη μη λίϊοι5. ἀαΐοι, τ 50] οηΐ, ἴῃ 
ἕσπεσθαι καὶ σπέσθωι ῬΥΪυ5. ΡοΟΒαϊΐ 460 Γἀηζιην τ ροδβίοσιβ ἱπ4ο ἀουϊνοίι. (Οομῇ, ποί. 
δὰ δ΄, 826) ΒΟΤΊΤΜ. . 



ὯΔ. ΧΧΊΙ. ΟΔΥΣΣΞΕΙΑΣ Χ. 336--56ι. φαδ 

Λαέρτης Ὀδυσεύς τε (βοῶν ἐπὶ μηρί ἔκηων" 
ἤ γούνων λίσσοιτο προσαἴξας Ὀδυσῆα. 
ὧδε δέ οἱ ρονέοντι δοάσσατο κέρδιον εἶνωι, 

γούνων ὥχψνωσθωι Λαερτιάδεω Ὀδυσῆος. 
ἥτοι ὃ φόρμιγγα γλωφυρὴν κατέθηκε χωμᾶςε 340 
μεσσηγὺς Ἀρητηρος ἰδὲ θρόνου ἀργυροήλου" 

αὐτὸς δ᾽ αὖτ᾽ Ὀδυσῆα προσαΐζας λάβε γούνων, 
καί μιν λισσόμενος ἔπεω πτερόεντα προσηύδα" 

Γουνουμωΐ σ᾽, Ὀδυσεῦ" σὺ δέ μ᾽ αἴδεο, κωί μ᾽ ἐλέησον" 
αὐτῷ τοι μετόπισθ᾽ ἄχος ἔσσεται, εἴ κεν ἀοιδὸν 345 
πέφνης, ὅστε θεόισι καὶ ̓ ἀνθρώποισιν ἀείδω. 

] αὐτοδίδακτος δ᾽ εἰμί" θεὸς δέ μοι ἐν φρεσὶν οἴμιως 

παντοίας ἐνέφυσεν' ἔοικω δέ τοι πωραείδειν, 
ὥστε θεῷ" τῷ μή με λιλαΐεο δειροτομήσαι. 

καί μεν Τηλέμαχος τάδε Υγ εἴποι, σὸς φίλος υἱὸς, 2450 

ὡς ἐγὼ οὔτι ἑκῶν ἐς σὸν δόμον, οὐδὲ χατίζων, 

΄πωλεύμην μνηστηρσιν ἀεισόμενος μετὰ δαιτωσ' 

ἀλλὰ πολὺ πλέονες καὶ κρείσσονες γον ἀνάγκη. 

Ἃς φάτο τοῦ δ᾽ ἤκουσ᾽ ἱερὴ ὶς “Τηλεμάχοιο, 
αἶψα δ᾽ ξὸν πατέρω προσεφώνεεν ἐγγὺς ἐόντων" 355 

Ἴσχεο, μηδέ τι τοῦτον ὠνωΐτιον οὕτως χωλκῳ" 

καὶ κήρυκα ̓ Μέδυντα σαώσομεν, ὅστε μευ οἰεὶ 

οἴκῳ εν ἡμετέρῳ κηδέσκετο παιδὸς ε ἐόντος" 
εἰ δὴ μή μιν ἔπεφνε Φιλοίτιος, ἠε συβώτης, 
ἡέ σο! ἀντεβόλησεν ὁ ὀρινομένῳ κατὰ δώμα. 460 

Ἃς φάτο" τοῦ δ᾽ ἤκουσε Μέδων, πεπνυμένω εἰδώς" 

336. ἔκῃαν] ἔκειαν Η. ἔκκαν [Δ ἔκηαν ἢ] ἰθοχῖ., μηρία κῇῆαν ρῥτὸ ν. 1. Υ΄. 
ἔκαιον 7. Ὁ. Λαβέρτη. 438. ἔοι. 4330. Λαξερτιάδεω. 443. βέπεα. 

,. 348. βέβοικα. 3.50. τάδε Γείποι. 451. βεκών. 354. βίς. 455. ἕβόν. 
358. ῥοίκῳ. 461. βειδώς. 

πῶν. Ψι]ο. 446. Κῆαν"] "Ἕκαυσαν. προτείνει δι’ αὐτῆς τὸν ᾿Απόλλωνα προΐ- 
αἰο, 440. Ἤτοι ὁ φόρμιγγα] Πι- σχων αὐτὸν, ὥσπερ ὁ Χρύσης διὰ τῶν 

θανῶς ἀντὶ τῆς ἱκετηρίας τὴν φόρμιγγα στεμμάτων. ὦ. 340. Δειροτομῆσαι] 

Υ δὶς οα, δῖ. ᾿ΟΟΥΤΌΡ ΟΠ πὶ ΤΘΟΘΒΠοσγιηι, κῆρα, ΒΔΓΠΟβἰ115 ΘΟΥΓΟΧῚΣ ᾿ζα τξ 510 ἴθχ- 
 δυὶ τοβρομοτοῦ, ἔκαιον. ϑοα δου βίαπι σποπ ΗΔ] οἴηι5. οἴΐδιαν ργϑο θοῦ πηΐσ6 ὙΟΙῸ ΠῚ 
᾿ς 6586, ΕΣ ΏΘΒ 5 ἀοιπομπβίγανι, ΒΌΤΤΥΤΜ. 



φδ0 ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Χ. 362--386. [18Β. ΧΧΙΙῚ 

πεπτηὼς γὰρ ἔκειτο ὑπὸ θρόνον, ἀμφὶ δὲ δέρμα 

ἔστο βοὸς νεόδαρτον, ὠλύσκων κηρῶ μέλαιναν. 

αἶψα δ᾽ ἀπὸ θρόνου ὦ ὥρτο, θοῶς δ᾽ ἀπέδυνε βοείην' 
Τηλέμαχον δ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα προσαΐξας λάβε γούνων, 4ὅς 
καί μιν λισσόμενος, ἔπεω πτερόεντα προσηύδα" 

ὮὯὮ φίλ᾽, ἐγὼ μὲν ὁδ᾽ εἰμί" σὺ δ᾽ ἴσχεο" εἰπὲ δὲ πατρὶ, 

μή με περισθενέων δηλήσεται ὀξέϊ χαλκῷ, 

ὧν ἡρών μνηστήρων κεχολωμένος" οἱ οἱ ἔκειρον 

κτήματ ενὶ μεγώροις, σὲ δὲ νήπιοι οὐδὲν ἔτιον. ἡ 478 

Τὸν δ᾽ ἐπιμειδήσως προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς" 

θάρσει, ἐπειδή σ᾽ οὗτος ἐρύσσατο καὶ ἐσάωσεν, 

ὄφρα γνῶς κωτὼ θυμὸν, ἀτὰρ εἴπησθα καὶ ὥλλῳ, 

ὡς κακοεργίης εὐεργεσίη μέγ ἀμείνων. 

ἀλλ εξελθόντες μεγάρων ἕσθε θύραζε 478] 

ἐκ φόνου εἰς αὐλὴν, σύ τε καὶ πολύφημος, ἀοιδὸς, 

ὄφρ᾽ ἂν ἐγὼ κατὰ δῶμα πονήσομαι, ὁττεό με χρή. 

Ἃς φάτο᾽ τὼ δ᾽ ἔξω βήτην μεγάροιο κιόντε. 

ἐζέσθην δ᾽ ἄρα τώγε Διὸς μεγάλου ποτὶ βωμὸν, 
πάντοσε παπταίνοντε, φόνον ποτιδὲγ μένω αἰεί. 480. 

Πάπτηνεν δ᾽ ᾿Οδυσεὺς καθ᾽ ὁ ἐὸν δόμον, εἴ τις ἔτ᾽ ἀνδρῶν 

ζωὸς ὑποκλοπέριτο, ἀλύσκων κῆρα μέλαιναν. 

τοὺς δὲ ἴδεν μάλα πάντας ἐν αἵματι καὶ κονίησι 

πεπτεῶτας πολλούς" ὥστ᾽ ἰχθύας, οὔσθ᾽ ὡλίιῆες ] 

κόϊλον ἐς αἰγιωλὸν πολίής ἔκτοσθε θαλάσσης 385. 

δικτύῳ ἐξέρυσαν πολυωπῷ" οἱ δέ τε πάντες | 

463. Ρέστο. 464. ἀπὸ] ὑπὸ Ἡ. Ψ. 0. θοῶς] βοὸς Η. 4065. προσ-᾿ 
αἴξας] ἐπαΐξας Ν. 466. ξΕέπεα. 46η. ὅδ᾽ ᾧδ᾽ ον 10. ξειπέ. 

2060. βοι. 470. μεγάροις] μεγάρω Ἡ. μεγάρῳ Ν. 472. ἐρύσσωτο] ἐρύ- 
σατο Ἡ. 273. γνῷς οἴαΐ, 5864 πη ς οἴάϑαη Η. 10. ξείπῃσθα. 
474. κακοβεργίης εὐξεργεσίί. 477. πονήσομαι) πονήσωμαι Υ. 478. κιόντε]. 
κιόντες 481. ἑβόν. 483. Εἴδεν. 484. ᾿ἰχθύζὴ ἰχθῦς ἡ. 
485. πολιῆς] πολλῆς Υ. 486. ἐκβέρυσαν. 

Λαιμοτομῆσαι. Ὁ. 5464. ῬΙο θοῶς χρώμενος τῷ αὐτοῦ σθένει. Ὁ. 473. 
Ηα1]. ἴῃ τοχίι βοός, 564. Βιιργάβοῦρ- Εἴποισθα (516)}7 Εἴποις. δυ]ρ. 476. 
ἴπ|ΠῈ γρ. θοῶς : οἴ ἴῃ πηᾶΥρ. Περισσὸν Πολύφημος] Πολλοὺς εὐφημῶν, ἢ πολλοὺς 
τὸ βοός. 5468. Περισθενέων] Ἤτοι φημίζων. δα!ρ. 286. Πολυωπῷ] Πολ- 
περισσῶς ἰσχύων. Ψνυϊρ. Περισσῶς λὰς τρύπας ἔχοντι τῷ δικτύῳ, νυρ. 



118. ΧΧΙΙ. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Χ. 48᾽.--412. φΠγ7 

κύμαθ᾽ ἁλὸς ποθέοντες ἐπὶ ψαμάθοισι κέχυνται, 
τῶν μέν τ᾽ ἠέλιος φαέθων ἐξείλετο θυμόν" 
ὡς τότ᾽ ὥρα μνηστῆρες ἐπ᾿ ὠλλήλοισι κέχυντο. 

δὴ τότε Τηλέμαχον προσέφη πολύμητις ᾿Οδυσσεύς" 

Τηλέμαχ; » εἶδ ἄγε μοι κάλεσον τροφὸν Εὐρύκλειαν, 

ὄφρα ἔπος εἴποιμι, τό μοι καταθύμειόν ε ἐστιν. 

Ὡς φάτο" Τηλέμαχος δὲ φίλῳ ἐπεπείθετο πωτρί" 

κινήσας δὲ θύρην προσέφη τροφὸν Εὐρύκλειαν᾽ 
Δεῦρο δὴ ὅ ὀῤσίω, γρηὺ πωλωιγενές, ἥτε γυναικῶν 

ϑμωάων σκοπός ἐσσι κατὰ μέγαρ' ἡμετερόων' 
ἔρχεο" κικλήσκει σε πατὴρ ἐμὸς, ὄφρα τι εἴπη. 

Ἃς ἄρ ᾿ ἐφώνησεν" τῇ δ᾽ ἄπτερος ἔπλετο μῦθος" 

ὑΐζεν δὲ ῥύμας μεγάρων εὖ γωιετωόντων, 

β᾽ “ ἦμεν' αὐτὼρ Τηλέμαχος πρόσϑ' ἡγεμόνευεν. 
εὗρεν ἔπειτ᾽ Ὀδυσήω μετὰ κτωμένοις, νεκύεσσιν, 

4 "ἥματι καὶ λύθρῳ πεπαλαγμένον' ὥστε λέοντα, 

ὅς ῥά γῈ “βεβρωκὼς βοὺς ἔ ἐρχέτῶι ἀγραύλοιο" 

πᾶν δ᾽ ἄρα οἱ στηθός τε, παρήϊά : ὰ ἀμφοτέρωθεν 

αἱματόεντα πέλει" δεινὸς δ᾽ εἰς ὦπω ἰδέσθαι" 

ὃς Ὀδυσεὺς πεπάλακτο πόδας καὶ χεῖρας ὕπερθεν. 

ἡ δ᾽ ὡς οὖν νέκυς τε καὶ ἄσπετον εἰσ δεν αἱμῶ, 

ἴυσέν ῥ᾽ ὀλολόξαι, ἐπεὶ μέγα εἴσιδεν ἔ ἔργον" 
λλ᾽ Ὁλσὼς κατέρυκε καὶ ἔσχεθεν, ἱ ἱεμένην σπερ᾽ 

β αἱ μιν φωνήσας ἔπεω πτερόεντα προσηύδα" 

β Ἔν θυμῷ γρῆυ, χαῖρε, καὶ ἰσχεο, μηδ᾽ ὀλόλυζε:" 

ὑχ ὁσίη κτωμένοισιν ἐπ᾽ ἀνδράσιν εὐχετάωσθαι" 

399 

395 

4οο 

405 

41ο 

301. εἰδ᾽] εἰ δ᾽ ὙΥ. 202. εἴποιμι] εἴπωμι ΑΥ̓͂. 
401. κταμένοις νεκύεσσιν) κταμένοισι νέκυσσιν Ἡ. ἊὟΥ. 

407. εἴσξιδεν. 498. εἴσξιδε Ρέργον. 

10). βέπος ξείποιμι. 

404. μοι. 
409. βιεμένην. 

᾿ΟὈλολύξαι] ἘΕὔξασθαι. Ν]ρ. 

᾿Χαρῆναι, εὔξασθαι. Ω. 412. Οὐχ 
φαίνεται ποιῶν ἐπὶ Σώκου (1]. λ΄. 4ς τὸς 

ἀλλ᾽ εὐχετάασθαι νῦν φησιν εὔχεσθαι. 
'σίη) Οὐ δίκαιον. ας. Ἑὐχετάασ- 

[1] Οὐ λέγει ἐπικαυχᾶσθαι τοῖς ἀποθα- 
οὖσιν" αὐφὸς γοῦν ὁ ᾽Οδυσσεὺς τοῦτο 

Ϊ ΥΟΙ,. 11. 

οὐ χρὴ εὔχεσθαι νεκρῶν παρακειμένων. 
οἱ γὰρ εὐχόμενοι παρουσίαν, αἰτοῦσι τοῦ 

-“ “" ᾿ -“ -“ 

θεοῦ" νεκροῖς δὲ παρεῖναι τὸ θεῖον ἀδύνα- γ 

:} 



οδδ ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Χ. 415--.-.436, 118. ΧΧΊ]. 

τούσδε δὲ μοῖρ ἐδάμωσσε θεῶν, καὶ σχέτλιω ἔργα" 
7 νἙ 3 Ε] ͵ 

οὐτιγῶ Ὑαρ τίεσκον ἐπιχθονίων ἀνθρώπων, ἡ 

οὐ κακὸν, οὐδὲ μὲν ἐσθλὸν, ὅτις σφέας εἰσαφίκοιτο' 418 

τῷ καὶ ἀτασθαλίησιν ἀεικέω πότμον ἐπέσπον. 

ὡλλ᾽ ἄγε μοι σὺ γυναικῶς ἐνὶ μεγάροις κατάλεξον, 

οἱ τέ μ' ἀτιμάζουσι, καὶ αἱ νηλητέὶς εἰσι. 

ἜΣ Ὃν δ᾽ αὖτε προσέειπε φίλη τροφὸς Εὐρύκλεια" ' 

τοιγάρ ἐγώ τοὶ, τέκνον, ἀληθείην καταλέξω" 420 

πεντήκοντά τοί εἰσιν ενὶ μεγάροισι γυνάιϊκες 

ὁμωαὶ, τὼς μέν τ᾽ ἔργα διδάξωμεν ἐργάζεσθαι, 
εἰριά τε ξαίνειν, καὶ δουλοσύνης ἀνέχεσθαι" 

τάων δώδεκω πᾶσαι ἀναιδείης ἐπέβησαν, 

οὔτ᾽ ἐμὲ τίουσαι, οὔτ᾽ αὐτὴν Πηνελόπειαν. 425 
Τηλέμωχος, δὲ νέον μὲν ἀέξετο, οὐδέ ε μήτηρ 

σημαίνειν εἴωσκεν ἐπὶ δμωῆσι γυνωιξίν. 
ἀλλ᾽ ἄγ᾽, ἐγὼν ἀναβασ' ὑπερώϊω σιγουλόεντω 
εἴπω σὴ ἀλόχω, τῇ τις θεὸς ὕπνον ἐπώρσε. κο--ς 

Τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις ᾿Οδυσσεύς" 453- 

μήπω τήνδ᾽ ἐπέγειρε" σὺ δ᾽ ἐνθάδε εἰπὲ γυνωιξὶν δ, 

ἐλθέμεν, αἵπερ πρόσθεν ὁ ἀεικέα μηχανόωντο. ' 

Ὃς ἄρ᾽ ἔφη) γρηὺς δὲ δ ἐκ μεγάροιο βεβήκει, 

τ νὰ γυναιξὶ, καὶ ὀτρυνέουσα νέεσθαι. 

αὐτὰρ ὃ Τηλέμωχον καὶ βουκόλον ἠδὲ συβώτην 43: 
εἰς ἕ κωλεσσώμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδω" 

413. βέργα. 415. ὅτις] ὅστις Υ͂. 41:6. ἀξεικέα. 418. νηλητεῖς 
νηλητέες Ν. 410. προσέξειπε. 422. μὲν βέργα. ξεργάζεσθα. 456. ἔε 
429. ἐπῶρσε] ἔχευεν Ἡ. ἔχευε . 10. ξείπω.ς 441. ξειπές. 432. ἀβεικέα, 
433. γρηὺς] γρηῦς Ν. 436. Εέ. βέπεα. ᾿ 

τονς ἔνθεν καὶ ᾿Αρχίλοχός ὃ φησιν, Οὐ γὰΠρσρ 424. ᾿Αναιδείης ἐπέβησαν] ᾿Ἐπὶ πολὶ 
ἐσθλὰ κατθανοῦσι κερτομέειν ἐπ᾿ ἀνδράσι. τὴς ἀναιδείας ἐπῆλθον. νας. 431 

Ω. οἱ υἱθίπηα, Ὁ ἔνθεν, Μ]η4. 6.1 Μήπω τήνδ᾽ ἐπέγειρε] ᾿Εκώλυσεν γὰρ ἄ 

5 ΤΊοὈε]. ἔτ, 4τ. ΒΆΠΟΚ. ἔν, 18. 6 ΟἸοιῃ. ΑἸοχ. οἱ ϑίουθο. ΒΠΤΤΜ. 
τ Αρραγοῦ μος Ἔνθεν καὶ »ἡποἀ ΡΟΥ 5ΘΏΒ.1Π) αν ΒΔΕ 56Π0}10 οἱ ἴῃ οοα, Ὁ), 4] δ δ 

5ΟΒΟἸ 1) 6556 56ΟΥ̓ΒΙΠῚ, ᾿ρ81 νοβι}1 ΗἩΟΠΊοΓΊοΟ δἀβουρίαιη. ΒΌΟΤΊΥΤΜ. "" 



118. ΧΧΙ!. 

νηῶτας, οἵ 516 ΟὈ]αιι6, ὟΥ, 
δμωὰς δ᾽ Η. ὙΥ. 

κολασθῆναι τὰς δούλας. νυ ]ρ. 437: 
ἤλρχετε] "Αρξασθεὺ. Δὰρ. 442. Θό- 
λου] Μυκλοτεροῦς οἰκήματος, ἀπὸ τοῦ 

περιθεῖν, εἰς ὃ τὰ καθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν 
εἰς χρῆσιν. πίπτοντα ἀπετίθεντο ᾽ οἷον κρα- 
τῆρας, καὶ ἐκπώματα καὶ τὰ ὅμοια. Ω. 

νυ!ρ. 449. Ὑπ᾽ αἰθούσῃ Τῇ ὑπαί- 

θρῳ. ὦ, 450. ᾿Αλλήλῃσιν ἐρείδουσαι} 
Ἐπιτιθεῖσαι. νυ]ρ. ᾿Επερείδουσαι ἀλ- 

λήλαις, ὅ ἐστιν ἐπιτιθεῖσαι τοὺς νεκρούς. 

'ΒΌΤΤΜ. 

444. ἐξαφέλοισθε] ἐξαφέλησθε Η. ὙΥ. 
456. ἐφόρεον] ἐκφόρεον Η. 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Χ. 437-58. 9259 

ἼΆρχετε γὺν νέκυως φορέειν, καὶ ἄνωχθε γυναϊκας" 

αὐτὰρ ἔπειτα θρόνους περικωλλέας, ἠδὲ τραπέζας, 
ὕδατι καὶ σπόγγοισι πολυτρήτοισι καθαίρειν. 

αὐτὰρ ἐπὴν δὴ πάντω δόμον κατακοσμήσησθε, 

δμωὰς ἐξωγαγόντες εὐσταθέος μεγάροιο, 

μεσσηγύς τε θόλου καὶ ἀμύμονος Ἔρκεος αὐλής, 

θεινέμενωι ξίφεσιν τανυήκεσιν, εἰσόκε πώσέων 
ψυχὰς. ἐξαφέλοισθε, καὶ ἐκλελάθοιντ᾽ ᾿Αφροδίτης, 
τὴν ἄρ᾽ ὑπὸ μνηστῆρσιν ἔχον, μίσγοντό τε λάθρη. 

Ἃς ἔφαθ" οἱ δὲ γυναϊκες ἀολλέες ἤλθον ἅ ἅπασαι, 
οἷν ᾿ ὀλοφυρόμεναι, θαλερὸν κατὰ δάκρυ χέουσαι. 

τῶ μὲν οὖν νέκυως φόρεον κατατεθνειῶτας, 
κάδό᾽. “ἄρ᾽ ὑπ᾽ αἰβούση τίθεσαν εὐερκέος αὐλῆς, 

ἀλλήλῃσιν ἐρείδουσαι" σήμαωνς δ᾽ Ὀδυσσεὺς 

αὐτὸς ἐπισπέρχων' ταὶ δ᾽ ἐκφόρεον καὶ ἀνάγκη. 

αὐτὰρ ἔπειτῶ θρόνους περικαλλέας, ἠδὲ τρωπέζας, 
ὕδατι καὶ σπόγγοισι πολυτρήτοισι κάθαιρον. 

αὐτὰρ Τηλέμωχος καὶ βουκόλος ἥδε συβώτης 
λίστροισιν δάπεδον πύκω ποιήτοιο δόμοιο 

ξῦον' ταὶ δ᾽ ἐφόρεον δμωαὶ, τίθεσαν δὲ θύρως, 

αὐταρ ἐπειδὴ πᾶν μέγαρον διεκοσμήσαντο, 

δμωὰς ἐξαγαγόντες ἐὐσταθέος μεγάροιο, 

449 

445 

459 

455 

448. κατατεθνεῖωτας) κατατεθ- 
458. δμωὰς] 

᾿Ἐπιστείλον] ᾿Επισπέρχον : 
5815 τηρῃάοβο Μραϊοὶ. 6 οοᾶ. Ω. 
Τοχίιβ πα. 133. ἐπισπέρχων οἵ 
5} ΡΥΔΒΟΥρὕσ γρ. ἐπιστείλων, Τζ6 Πὶ 
ΘΠ ο886. ΡτῸ ἐπιστείχων, αιιοά τυ 
ναγ. ἰϑοῖ. αβδυίαγ οχ Ἐπυιβιδίμϊο οἵ 
οοὐά. ποῃη}}}}}5. 455. Λίστροισι] 
Τοῖς ξυστῆρσι ἀπὸ τοῦ λιαίνειν.  αἱρ.. 
Ἐύστορσιν ἀπὸ τοῦ λείειν (80Γ. λεῖον) 
ποιεῖν τὸ ἔδαφος. τὰ ἀναξεόμενα μολύσ- 

ὥς, 1451. 

“Πα Ἐπ ργριηηδίϊοαλ ἄρχειν οἱ ἄρχεσθαι, σοπμέιηαοηίοιη. ΟΕ, 1]. α΄, 571. δ΄, 67. οἵ ἃ], 

1,1] 2 
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μεσσηγύς τε θόλου καὶ ; ἀμύμονος ἔρκεος αὐλῆς, 

εἴλεον ἐν στείνει, ὅθεν οὔπως ἡεν ἀλύξαι. 

τόσι δὲ Τ [ηλέμωχος πεπνυμένος. ἤρχ, ἀγορεύειν" 

Μὴ μὲν δὴ καθαρῷ θανώτῳ ὠπὸ θυμὸν ̓ ἐλοίμην 

τάων, αἱ δὴ ε ἐμῆ κεφαλῇ κατ᾽ ὀνείδεα χευαν, 

μητέρι θ᾽ ἡμετέρῃ, παρά: τε μνηστηρσιν ἴωυον. 

Ἃς ἀρ ἐφη᾽ καὶ πείσμιω γεὼς κυωνοπρώροιο 

κίονος ἐξώψας. μεγάλης περίβωλλε θόλοιο, 
ὑψόσ᾽ ἐπεντανύσας, μῆ τις ποσὶν οὐδὰς ἵ ἱκοίτο. 

ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἂν ἢ κίχλαι τανυσίπτεροι, ἠὲ πέλειωι, 

ἕρκει ἐνιπλήξωσι, τό θ᾽ ἑστήκει ενὶ θάμνω, 

αὖλιν ἐσιέμεναι, στυγερὸς δ᾽ ὑπεδέξατο κοτος" 
ὡς αἵ γ᾽ ἐξείης κεφαλὰς ἔχον, ἀμφὶ δὲ πάσαις 

δειρῆσιν ββρόχοι ἡ ἤσαν, ὅπως οἴκτιστο θάνοιεν. 

ἥσπαιρον δὲ πόδεσσι μέίνυνθά ΜῈΝ οὔτι μάλα, δὴν. 

Ἔκ δὲ Μελάνθιον ἡ γον ἀγὼ πρόθυρόν τε καὶ αὐλήν' 

τοῦ δ᾽ ἀπὸ μὲν ῥινάς τε καὶ οὔωτω νηλέϊ χαλκῷ 
τώμνον' μήδεά τ᾽ ἐξέρυσαν, κυσὶν ὠμά δάσασθαι" 

χεῖρώς τ᾽ ἦδὲ πόδας κόπτον, κεκοτηότι θυμῷ. 

Οἱ μὲν ἔπειτ᾽ ἀπονιψνώμενοι χεῖράς τε πόδας τε 

εἰς Ὀδυσηα δόμονδε κίον" τετέλεστο δὲ ἔ Ἱεργον. 
αὐτὰρ ὅγε προσέειπε φίλην. τροφὸν Εὐρύκλειαν' 

Οἷσε θέειον, γρηῦ, κακῶν ὥκος, οἶσε δέ μοι πῦρ, 

ὄφρω θεειώσω μέγωρον" σὺ δὲ ΤΠηνελόπειων 
ἐλθεῖν ἐνθάδ᾽ ᾿ ἄνωχβι σὺν ἀμφιπόλοισι γυνωιξί: 
πάσας δ᾽ ἢ ὄτρυνον δμωὰς κατὼ θῶμα νέεσθαι. 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε φίλη τροφὸς Εὐρύκλεια" 

462. δὴ] ἐν Η. 469. τό θ τόδ᾽ Η. 

118, ΧΧΙΤΙῚ, 

46ο 

465 

470 

πον, 

10. ἑστήκει) ἑστήκη ἃ 1. ΡὈΓ,» 
1ῃ εἱστήκει πηιζα τη, Η. Θιιοὰ εχ ἑστήκειν ἀθρταναῖαπι βιιβρίοου. ΡΟΗΒ, 
471. πάσαις] πάσας Υ. 

ματα. Ω. 46ο. ΕΙΛΕΟΝ, ἀπέκλειον. 
Νυϊρ. 462. Καθαρῷ θανάτῳ] Τὸν 
διὰ ξίφους θάνατον τοῦ ἡγχονισμένου θα- 

νάτου ἐνόμιζον καθαρώτερον. ὦ. 4063. 
Κάκ᾽ ὀνείδεα (πηθη τη), ΟΡΊΠΟΙ,) τοχῦ, 
Γρ. κατ᾽. δΙπά. 5. 4669. Ἕρκει] Νῦν 

479. Βέργον. 480. προσέξειπ. 485. προσέξειπε. 

τῷ δικτύῳ. νυὶρ. 470. Δὖλιν] Κοίτην.. 
ψυὶρ. 471. Ὡς αἷγ᾽ ἑξείης κεφαλάς] 

Ἴσως ἔκ τινος ἐξοχῆς ἢ ξύλου ἐκδήσας 
τῆς ἀντικρὺ τῆς καθόδου στοᾶς ὑφ᾽ ἑνὸς 
κίονος. . 482. Θεειώσω] Καθάρω 
(5ς δά, δηΐῖ. πο καθαρῷ). Ψυΐρ. 



15. ΧΧΙΙ. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Χ. 486----ξοι. 90] 

ναὶ δὴ ταῦτά γε, τέκνον ἐμὸν, κατὰ μοῖραν ἔειπες" 

ἀλλ᾽ ἄγε τοι χλωινών τε, χιτῶνά τε; εἴματ' ἐνείκω" 

͵ μηδ᾽ οὕτω ῥώκεσιν πεπυκασμένος εὐρέως ὥμους 

ἔσταθ᾽ ενὶ μεγάροισι" νεμεσσητὸν δέ κεν εἴη. 

Τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς" 400 

πὺρ γῦν μοι πρώτιστον ἐνὶ μεγάροισι γενέσθω. 

ὡς ἔφατ᾽" οὐδ᾽ ἀπίθησε φίλη τροφὸς Εὐρύκλεια" 

ἤνεγκεν δ᾽ ἄρα πῦρ καὶ θήϊον" αὐτῶρ Ὀδυσσεὺς 

εὖ ὑ διεθείωσεν μέγαρον καὶ δώμω καὶ αὐλήν. 

γρηὺς δ᾽ αὖτ᾽ ἀνέβη διὰ δώματα κάλ᾽ Ὀδυσῆος, 49ς 

ἀγγελέουσα γυναιξὶ, καὶ ὀτρυνέουσα νέεσθα:" 
αἱ δ᾽ ἴ "τῶν εκ μεγάροιο, δάος μετὰ χερσὶν ἔχουσαι. 

αἱ μὲν ἄρ᾽ ὠμφεχέοντο, καὶ ἡσπάζοντ᾽ Ὀδυσήα, 

καὶ κύνεον ἀγαπαζόμεναι κεφωλήν , καὶ ὥμους, 

χέϊράς “ἡ αἰνύμεναι' τὸν δὲ γλυκὺς Ἵμερος ἥρει 500 

κλαυθμοῦ καὶ στονωχῆς" γίνωσκε δ᾽ ὥρω φρεσὶ πάσας. 

486. ἔξειπες. 487. βείματ᾽. 480. ἕσταθ᾽ ἔσταθ', εἴ ἴῃ ᾿λᾶγρ, ἵστασο Ἡ. 
492. φίλη τροφὸς] περίφρων Η. 493. ἤνεγκεν) ἤνεικεν ἡ... 405. ἀνέβη) 
ἀπέβη Η. 407. δάος] δάδας Ν. 501. δ᾽ ἄρα] δὲ Η. -... 

493. Θήϊον)] Θεῖὸν ἄπυρον. Ψιυΐϊρ. δορ. Αἰνύμεναι] Λαμβάνουσαι. Ω. Δἰνό- 
494. Διεθείωσεν] Περιήγνισεν. Ψι]ρ., μεναι (51)} ᾿Επιλαμβανόμεναι. Ψ]ς., 



ἸῊΣ 

ΟΜΗΡΟΥ͂ ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Ψ. 

ΨΙ, δ᾽ ἀναγνωρίζει πόσιν ὅν ποτε Πηνελόπεια. 

ΓΡΗΥ͂Σ δ᾽ εἰς ὑπερῳ ἀνεβήσωτο καγχωλόωσω, 
᾿ς 5 3, , 

δεσποίνη ἐρέουσω φίλον πόσιν ἔνδον ἐόντω" 
γούνωτω δ᾽ ἐῤῥώσαντο, πόδες δ᾽ ὑπερικταίνοντο" 

1. ἀνεβήσωτο] ἀνεβήσετο Ἡ. 2. βερέουσα. 

Ὑπόθεσις. ᾿Αγγελία Εὐρυκλείας Πη- καγχαωλᾶσθαι, ἀφ᾽ οὗ καὶ ὃ οἶνος χάλιξ,. 

νελύπῃ περὶ τοῦ Ὀδυσσέως καὶ τῆς τῶν ὁ χαλῶν καὶ ἀνιεὶς ἡμᾶς ἀπὸ τῶν φρον- 

μνηστήρων ἀναιρέσεως, ἀνωγνωρισμιός τε τίδων" καὶ τὸ παρὰ τὴν συνουσίαν σπα-᾿ 
αὐτῆς πρὸς ᾽Οδυσσέα. Ια]. ῶ. ᾿Αναγ- θένεσθαι καὶ ὑποστένειν, χαλιβάζειν ἔλε-᾿ 

γωρισμὸς ᾽Οδυσσέως πρὸς τὴν γυναῖκα καὶ γον ἃ. ὦ, 3. Ἔῤῥώσαντο] ᾿Ἐῤῥωμένως. 
τῶν τῆς πλάνης διηγημάτων ἀνακεφα- ἐβάδιζον. ὙὝὙπερικταίνοντο)] ᾿Αρίσταρ- 
λαΐωσις" καὶ ᾽Οδυσσέως καὶ Τηλεμάχου χος, ἀνεπάλλοντο καὶ ἐκινοῦντο προθυμου- 
μετὰ τῶν οἰκείων ἔξοδος. Ψψυρ. Ι. μένης αὐτῆς βαδίζειν ταχέως, μὴ δυνα-᾿ 

Καγχαλόωσα] Ἤτοι γήθουσα, παρὰ τὸ μένης δὲ, ἀλλὰ κατὰ βραχὺ διὰ τὸ γῆ- 

8. ΟΌΒΟΓγΟ ΡΥΪΠΊΠΠΊ, ΠΟΡῚ ΠΟ ΡΟΒ556 π΄ χάλιξ ἀογιναΥ ρΥδη) πίοι ἃ καγχαλᾶσθαι.. 
Οὐχ δυΐ ροβῦ ποὺ νϑυθυμ χοῦ 615 ρβῖα5 ἃ νοῦρο χαλᾶσθαι ἀογιναῦίο, δαΐ, ααοὰ 
ΒΔΕ αα! 46 Π} γΘΓΌΒΙ Π}111115 ν ἀούι, οπιηΐα απδ ροϑῦ γουρθυπὶ καγχαλᾶσθαι Ἰοσαπίγ,᾿ 
Βλὰ]6 πὰς ἰγδηϑίαΐα βαηΐ, ἀϑοῦιρία ῬΥ {15 γΟΓΒαΪ 12. δά απθη ΕΠ ιδίδίι5 (ποαπ6 
(Ρ. 799; 42.) 46 ᾿ἰἰδάθῃην "6 5, οἵ ραγῦϊηι 1546 η) νου 15 οὶ. Δα ᾿ρϑᾶπι ἤδηο ἔὉὙ- 
τι χάλιξ ἴῃ νἱηὶ βιρηϊοδίίοης ἃ ἸΟΧΙ σΟρΤ Ρἢ5. ΠΟΒίΓ5 τορυαϊζαΐαπι νἱο]5 ααὶ 
ποπηἶβὶ 4ο αρὶϊο οαπὶ ἀρποβοιηΐ, 46 νῖηο 5018 Π| [ΟΥ̓ πιᾶπὰ χιώλις δΔατηϊοηΐο5. Μο- 
ΠΘΏλ15 ἰΐααια χάλιξ Πδο 5 σῃ] βοδίοπο Ἰορὶ οἰΐαπι ἀρ Ἐπιβίαίμίπιτ 1. ο., ρα Ηογυ- 
οἰα πὴ (φαδηαπαπι ῃϊο ἴῃ ἢ ΓΟΓΆΓ ΠῚ 50. 6 ΓουΠ δ χώλις ΡΟΒ.10) ἴῃ ΘΧΡ σα οπο νοοΐβ 
ἀκροχάλιξ, οὗ αἸϊαποῦ!65 ἀριια ῬὨΙ]ΘΠΙΟ 6} σ, ΔΙ ΠῚ ΟΠ», 4 θ5. ΠΟΒΌΓΙ ΠΣ 181 50 ΠῸ- 
᾿ατ δοοραϊς. ϑαργα [ἀπΊρη δα τ΄, 5.30. ἔουτηδηι χάλις βουγναμηάδῃι ἀπχίτηι8. Πεϊηᾶθ 
ΡΙῸ 10 χαλιβάζειν Μαϊι5 οσογϊρὶς χαλιμάξειν : γροοΐθ, ΟΡΙΠΟΓ: δὴ δὶ. ϑιϊ4δβ.: Χας- 
λιμάζειν, τὸ περὶ τὰς συνουσίας ὁρμᾷν, εἴ Ἐΐγηι. Μ. (ν. Χαλίφρων), καὶ τὸ περὶ τὰς συνου- 
σίας πείθεσθαι χαλιμάξειν ἔλεγον: ἀηᾶδ ἀρρᾶγοῦ ἔου πη πὶ χαλικάξειν ΠΟΠΪδὶ ΠΟΥ ρα ἱ 
οΧ 1116 6586 ἴῃ ͵5. Επβίδί} νογ]5, καὶ ᾿᾽Εσπίχαρμος δέ φασι χαωλικάξειν λέγει τὸ περὶ συνε 
συσίαν ὑφ᾽ ἡδονῆς ἀνίεσθαι καὶ ὑποστένειν. Τὴ Οὔληἶθ 15 Δα ΐθη Π506 σΥΔΠΙ ΠΌΘΟΥ} ἸΟοῖδ 
Ποϑίγὶ 56}|01}1}} νοῦθὰ ναγίαΐα δπίαηι Δ᾽ αὔθ ι5 ὩΡΏΟΒ065, ΠΘαΠ6 αα 1 {4015 18ΠΔ ΡΤῸ 
περὶ ΓΟΡΟΏΘΓΟ παρὰ, οἴ ΡΙῸ ᾿ΆΓθΑΓΟ σπαθένεσθαι, νοΥθ πὶ τ ΟΘΙΠΙΟΥΙθι5 αγῶθοβ ἔα Πητ 
11ᾶΓ6, πιαϑοίνεσθαι,, απο Ἰαίοί εἴα ἴῃ 110 ΕἸγτηΟΙορὶ πείθεσθαι. ΒΟΤΊΜ. 

--..,....--. οὃ0.. - 
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β στή δ᾽ ἄρ᾽ ὑπὲρ κεφωλής, κοΐ μὲν πρὸς μῦθον ἔειπεν" 
Ἔγρεο, Πηνελόπειω, φίλον τέκος, ὄφρω ἴδηαι 5 

| ὀφθαλμοῖσι, τεόῖσι, τά τ᾽ ἔλδεαι ἡ, ἡμῶώτω πάντα" 

ἤΛθ᾽ Ὀδυσεὺς, καὶ οἶκον ἱκάνεται, ὀψέ 5εβ ἐλθών" 

μνηστήρως δ᾽ ἔκτεινεν ἀγήνορας, οἵθ᾽ ξὸν οἶκον 

κήδεσκον, καὶ κτήματ᾽ ἔδον, βιόωντό τε παῖδα. 
Τὴν δ᾽ αὖτε προσέειπε περίφρων Πηνελόπειοι" 

μαῖα φίλη, μάργην, σε θεοὶ θέσαν οἵτε δύνανται 

ἄφρονα ποιήσαι, καὶ ἐπίφρονά περ μάλ᾽ εὄντω, 

καί τε χωλιφρονέοντω σαοφροσύνης ἐπέβησαν" 

᾿ οἵ σέ περ ἔβλαψαν" πρὶν δὲ φρένας αἰσίμη ἥσθα. 
τίπτε με λωβεύεις πολυπενθέω θυμὸν ἔχουσαν, ες 

ταῦτω παρὲξ ἐρέουσω; καὶ εξ ὕπνου μ᾽ ἀνεγείρεις 
ἡδέος, ὅς μ᾽ ἐπέδησε φίλα βλέφαρ᾽ ἀμφικαλύψας ; 
οὐ γάρ σῶ τοιόνδε κατέδραθον, εξ οὗ Ὀδυσσεὺς 
ὠχετ᾽ ἐποψόμενος κωκοΐλιον οὐ ὀνομαστήν. 

ἀλλ᾽ ἄγε γὺν κατάβηθι, καὶ ἂψ ἔ ἔρχευ μεγωρόνδε' 
εἰ γάρ τίς μ᾽ ἄλλη γε γυναικῶν, αἱ πῆρ ἔασι, 

ταῦτ᾽ ἐλθοῦσ᾽ ἤγγειλε, καὶ ἐξ ὑπνου μ ἀνέγειρε, 

β τῷ κε τώχα στυγερῶς μὲν ἐγὼν ἀπέπεμ ὡ νέεσθωι 

αὖτις ἔσω μεγάρων' σὲ δὲ τοῦτό γε γῆρας, ὀνήσει. 
Τὴν δ᾽ αὖτε προσέειπε φίλη τροφὸς Εὐρύκλεια: 25 

οὔτι σε λωβεύω, τέκνον φίλον' ὠλλ᾽ ἔτυμόν τοι 

1Ο 

20 

4. ἔξειπεν. 5. βίδηαι. 
᾿ οὔτε οἱ ὟΥ. 10. ἑξὸν ξοῖκον. 

᾿ 16. παρὲξ ἐρέουσα] παρεξερέουσα Η. 

10. κακοβίλιον. 21. τίς μ᾽ τις μοι Η. 
25. προσέξειπε. 

6. τὰ βέλδεαι. γ. βοῖκον. 8. οἵθ᾽ ἐὸν 
10, προσέξειπε. 14. αἰσίμη] αἴσιμος Ν'. 

10. βερέουσα. 1. βηδέος. 
22. μ᾽ οὐ. Η. ὙΥ. 

᾿ βας. οἱ δὲ, ὑπερεξετείνοντο. ἄμεινον δῆ- 
᾿ θεν ἐκινοῦντο, παρὰ τὸ ἰκταρ, ὅ ἐστιν, 

᾿ ἐγγύς. καὶ γὰρ προείρηκε, γούνατα δ᾽ 
ἐῤῥώσαντο. ταχέως οὖν ὑπερικνοῦντο, ὃ 

᾿ ἔστι, παρεγίνοντο. Μ8. Βατπο8. Ἐῤ- 
᾿ ῥωμένως ἐβάδιζον" ὑπερικταίνοντο δὲ, 
᾿ ὑπερικνοῦντο καὶ ὑπερεπήδων, ὑπὲρ τὸ 

δέον ἐβάδιζον. ὦ. 14. Χαλιφρονέοντα] 
᾿ Κεχαλασμένας καὶ παρειμένας ἔχοντα 

᾿ τὰς φρένας. Ὁ. Κεχαλασμένας ἔχοντα 

τὰς φρένας, ἠλίθιον, ματαιόφρονα. ψυ]ρ. 

Ετνίἀθ ποῖ. δ 1. 14. Φρένας αἰ- 
σίμη ἦσθα] ᾿Αντὶ τοῦ καθήκοντα φρο- 

15. Λω- 

βεύειςἼ Χλενάζεις, εἰς λώβην καὶ ὕβριν 
ἄγεις. νυ. τό. Παρὲξ ἐρέουσα 

Παρὰ τὸ δέον λέγουσα. ιν. 2424. 
Σὲ δὲ τοῦτό γε γῆρας ὀνήσει) Τὸ 
μὴ μεθ᾽ ὕβρεως ἀποπεμφθῆναι. ἢ οἷον, 

εἰ καὶ τὰ ἄλλα σοι βαρύ ἐστι, τοῦ- 

- Α ἃ Ύ 
γοῦσα, παρὰ τὸ αἶσα. Ο. 
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Ἴλθ᾽ Ὀδυσεὺς, καὶ οἶκον ἱκάνεται, ὡς ἀγορεύω, 
ὁ ξεῖνος, τὸν πάντες ἀτίμων ἐν μεγάροισι. 

Ἵ ἡλέμαχος δ᾽ ἄρα μιν πάλαι ἤδεεν ἔνδον ἐόντα, 

ἀλλὼ σαοφροσύνησι νοήματα πατρὸς ἔκευβεν, 

σφρ᾽ ἀνδρῶν τίσωιτο βίην ὑπερηνορεόντων. 

Ὡς ἐφαθ᾽ ἡ δ᾽ ἐχάρη, καὶ ἀπὸ λέκτροιο θοροῦσα 

γρηϊ περιπλέχβη, βλεφάρων δ᾽ ἀπὸ δάκρυον ἢ ηΚε" 

καί μιν φωνήσασ᾽ ἔπεω πτερόεντα προσηύδα" 

Εἰ δ᾽ ἄγε δή μοι, μαΐα, φίλη, γημερτές ἔγισπε, 
εἰ ἐτεὸν δὴ οἶκον ἱκάνεται, ὡς ἀγορεύεις, 

ὅππως δὴ μνηστήρσιν ἀνωιδέσι χειρως ἐφῆκε, 

μοῦνος εὧν, οἱ δ᾽ αἰεν ἀολλέες ἔνδον ἔμιιμνον. 
Τὴν δ᾽ αὖτε προσέειπε φίλη τροφὸς Εὐρύκλεια: 

οὐκ ἴδον, οὐ πυθόμην, ἀλλὼ στόνον οἷον ὥνκουον 

κτεινομένων᾽ ἡμέεις δὲ μυχῷ θαλάμων εὐπήκτων 

ἡμεθ᾽ ἀτυφόμεναι, σανίδες δ᾽ ἔχον εὖ ἀραρυίαι" 

πρίν ν ὅτε δή Με σὺς υἱὸς ἀπὸ μεγάροιο κώλεσσε 

Τηλέμαχος᾽ τὸν γάρ ῥῶ πατὴρ προέηκε κωλέσσαι. 

εὗρον ἔπειτ᾽ Ὀδυσηω μετὼ κταμένοις νεκύεσσιν 

ἑσταόθ᾽" οἱ δέ μιν ὄμφι κρωτωίΐπεδεον οὐδως ἔχοντες 

κείωτ᾽ ἐπ᾽ ἀλλήλοισιν" ἰδουσώ κε θυμὸν ἰάνθης, 

7: 406. ξοῖκον. 

50. προσέβειπε. 

σα . 10. Εἰδον. 
, 7 χν. 

κταμένοισι νεκυσσιν τ 

20. ξείδεεν. 

τληΐαγ ὦ οἵ ᾧ. 48. Δ αϊζι8. ἴῃ ΠΔΓΡ. 

νυ]. “8. Ὁ ξεῖνος 

Στικτέον μετὰ τοῦτο. ἠθικῶς δὲ ὃ ἕένος 

(νιηά. Στ. ἤγουν ὃ ξ.) ἐστὶν ὁ ̓ Οδυσ- 
σεύς. Ψυὶρ. Ψιηά. 56. 41. Ὑπερη- 
νορεόντων] Ὑπερηφανευόντων. ὦ. 487. 
Ὅππως δὴ μνηστῆρσιν (Ἰπ]}})0 δὶ 40. 
Οὐκ ἴδον) Οὔτε ποίῳ τρόπῳ ἀπώλοντο 

οὔτε παρ ἄλλου ἤκουσα. Ώ. 
Ἡμεῖς δὲ μυχῷ] Ἡμᾶς δὲ αἱ θύραι 

Σανὶς δὲ εἴρηται οἱονεὶ 

, »ο"Ψ' 

τὸ γε ὀνήσει. 

Ὑ. 
εἶδον, 

Δἴ 

εἴσω κατεῖχον. 

» 8 ὶς χϑοίο γροθῃηῖζί. 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Ψ. 

24. βέπεα. 
40. πυθόμην] πειθόμην Η. 

43. ἀπὸ] ἀπ᾽ ἐκ ΡΝ. 
46. ἑσταόθ᾽ ἑστεῶθ' Η. . 

Ιη δὰ, δηΐ, ἸΘῪ σαρώσσοριαι. 

118Β. ΧΧΊΠΓ. γον ιλῆ, 

35. 

325. ἔνισπε] ἐνίσπες Η. ν. 

10. ἄκουον] ἄκου-᾿ 
45. κταμένοις νεκύεσσιν) 

47. εἴ 40. ῃο-, 
β. Η. 47. διδοῦσα. 

τανὶς παρὰ τὸ τετάσθαι. ὦ. 42. ᾽Ατυ- 

ζόμεναι) ᾿Εκπληττόμεναι, ταρασσόμε- 
νι, ἀτύω, ὃ μέλλων ἀτύσω" καὶ κατὰ ἡ 
παραγωγὴν, ἀτύζω, Δίολικόν. υρ. [ 

Ἔχον)] ᾿Αντὶ τοῦ ἠσφαλισμέναι ἦσαν. 
νυν. 46. Κραταίπεδον οὖδας] Δις 
θόστρωτον ἔδαφος, ἢ ψηφολόγητον, τὸ 
ἀντίτυπον, τὸ σκληρόν. οἱ δὲ ἀμφ᾽ αὖ- 
τὸν ᾿Οδυσσέα ἔχοντες τὸ κρωταιὸν πέδον 
κείατ᾽ ἐπ᾽ ἀλλήλοισιν. ὦ. Κραταίπε- 

- ! 

ΒΌΤΤΜ. 



ὥ. 

18. ΧΧΠΙ. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Ψ. 48--.75. 9205 

αἵματι καὶ λύθρῳ πεπαλαγμένον, ὥστε λέοντω. 
γῦν οἱ μὲν δὴ πάντες ἐπ᾽ αὐλείησι θύρησιν 

ἀθρόοι" ̓ αὐτῶρ ὃ δώμω θεειοῦται περικαλλές, 50 

πῦρ μέγα κειώμενος" σὲ δέ με προέηκε κωλέσσαι. 

ἀλλ᾽ ἔπευ, ὄφρα σφῶϊν εὐφροσύνης ἐπιβητον 

ἀμφοτέρω φίλον ἥτορ' ἐπεὶ κωκὼ πολλὼ πέποσθε. 

γῦν δ᾽ ἤδη τόδε μωκρὸν ἐέλδωρ ἐκτετέλεσται" 

ἦλθε μὲν αὐτὸς (ωὺς ἐφέστιος,. εὗρε δὲ καί σε, 55 

καὶ παῖδ᾽ ἐ εν μεγάροισι κακῶς δ᾽ σΐπερ μιν ἔρεζον 
7 Ψ 

μνηστῆρες, τοὺς πάντας ἐτίσωτο ω ἐνὶ οἴκω. 

Τὴν δ᾽ αὖτε προσέειπε περίφρων Πηνελόπεια: 

' μαϊω φίλη, μή σω μέγ᾽ ἐπεύχεο καγχωλόωσα" 

ἶσθα γὰρ, ὥς κ᾽ ἀσπαστὸς ἐνὶ μεγάροισι φανείη όο 
πᾶσι, μάλιστα δ᾽ ἐ εμιοί τὰ, καὶ υἱέϊ, τὸν τεκόμεσθα" 

ἀλλ᾽ οὐκ ἔσθ᾽ ὅδε μῦθος ε ἐτήτυμος, ὡς ἀγορεύεις, 

ἀλλά τις ἀθανάτων κτέϊνε μνηστήροις ἀγαυοὺς, 

ὕβριν ἀγασσώμενος θυμωλγέα, καὶ κωκὼ ἔργα" 
τινα γὰρ τίεσκον ἐπιχθονίων ἀνθρώπων, ός 

οὐ κακὸν, οὐδὲ μὲν ἐσθλὸν, ὅτις σφέας εἰσαφίκοιτο" 

τῷ δι ἀτασθαλίως ἔπωθον κωκόν' αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς 

ὥλεσε τήλοῦ νόστον ᾿Αχαιΐδος, ὥλετο δ᾽ αὐτός. 

Τὴν δ᾽ ἡμείβετ' ἔπειτα φίλη τροφὸς Εὐρύκλεια" 
τέκνον ἐμὸν, ποιὸν σε ἔπος φύγεν ἕρκος ὀδόντων : 7ο 

ἣ πόσιν, ἔνδον ἐόντω πωρ᾽ ἐσιχώρν, οὔποτ᾽ ἔφησθω 

οἴκαδ᾽ ἐλεύσεσθαι ; 9 θυμὸς δέ τοι αἰὲν ἄπιστος. 

ἀλλ᾽ ἄγε τοι καὶ σήμα ὠριφρωδὲς ἄλλο τι εἴπω, 

48. ἀποῖη!β ᾿ποϊ τ ὙΥ, 40. νῦν] νῦν δ᾽ ΗῸ Υ. 51. κειάμενος 
κηάμενος Θχ Θηθηά, Η. 53. πέποσθε] πέπασθε Ν. π΄. βῷ. Ροίκῳ. 
58. προσέξειπε. 6ο. βοῖσθα. 62. μῦθος] θυμὸς . 63. κτεῖνε] 
κτεῖναι Η. 64. βέργα. 66. ὅτις] ὅστις . 10. εἰσαφίκοιτο] εἰσαφί- 
κη ται . εἰσαφίκηται Ν. 68. ᾿Αχαιβίδος. 70. βέπος. 72. τοῦ 
οἷν, 10. βοίκαδ᾽. 78. βείπω. 

δον] Τὸ ἔδαφος. νυ ]ρ. 52. ᾿Εὐφροσύ- ᾿Ὥλεσε τηλοῦ νόστον) Τίνος νόστον ; τὴν 

'γης ἐπιβῆτον] Θυμηδίας ἐπιβήσετε, εὐ- διὰ νεὼς κομιδὴν, ὅ ἐστι τὰ πλοῖα ὦλεσε, 
φρανθῆναι ποιήσετε. ὕαὶσ. 53. ᾽Αμ- καὶ μετὰ τὸ ὀλέσαι τὸν νόστον, καὶ αὐ- 
φοτέρω)] Γρ. ἀμφοτέρων. “Ἤαη, 68. τὸς ἀπώλετο. ὦ. γ1. Ἐσχάρῃ] Ἔνθα 

ΨΟΙ,. Τ1Τ|ι. ΜΤΏ 



φ00 ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Ψ, γ4--το4. 1.18. ΧΧΊΥΗΝΣ 

οὐλήν' τήν ποτέ μὴν σὺς ἤλασε λευκῷ ὀδόντι" 

τὴν ἀπονίζουσα φρασώμην' ἔθελον δέ σοι αὐτῇ "8 

εἰπέμεν' ἀλλά με κέινος ἑλὼν ἐπὶ μάστακα χερσὶν 

οὐκ ἔω εἰπέμεναι, πολυϊδρείησι γόοιο. 

ἀλλ᾽ ἕπευ" αὐτὰρ ἐγὼν ἐμέδεν περιδώσομαι αὐτῆς, 

αἴ κέν σ᾽ ἐξαπάφω, κτεινωΐ μ' οἰκτίστω ὀλέθρῳ. 

Τὴν δ᾽ ἠμείβετ ἔπειτω περίφρων Πηνελόπεια" 8ς 
μαάϊω φίλη, χωλεπόν σε θεῶν αἰειγενετάων 

δήνεα εἴρυσθωι, μώλω περ πολυΐδριν εουσῶν" 

ὠλλ᾽ ἔμπης ἴομεν μετὰ ποθ᾽ ε ἐμὸν, ὄφρα ἴδωμωι 

ἄνδρας μνηστήρας τεθνηότας, ἠδ᾽ ὃ ὃς ἔπεφνεν. 

Ὧν φαμένη κωτέβωιν ὑπερώϊα" πολλὰ δέ οἱ κῆρ 
ὥρμιαιν᾽ ̓ ἤ ἀπάνευθε φίλον πόσιν εξερεείνοι, Ι 

ή παρστᾶσα κύσειε κάρη καὶ χεῖρε λοωβοῦσα. 
ἡ δε ἐπεὶ εἰσῆλθεν, καὶ ὑπέρβη. λάϊνον οὐδὸν, ' 

ἔζετ᾽ ἔπειτ᾽ Ὀδυσῆος ἐ ἐναντίον, ἐν πυρὸς αὐγῇ, 
τοίχου τοὺ ἑτέρου᾽ ὁ δ᾽ ἄρω πρὸς, κίονα μακρὴν ος 

ἧστο κάτω ὁρόων, ποτι δε μενος, εἴ τί μιν εἴποι 

ἰφθίμη παράκοιτις, ἐπεὶ ἴδεν ὀφθαλμοῖσιν. 

ἡ δ᾽ ἄνεω δὴν : ἥστο, τάφος δέ οἱ ἥτορ Ἱκωνεν" 

ὄψει δ᾽ ἄλλοτε μέν μιν ἐνωπιδίως ἐσίδεσκεν, 

76. βειπέμεν. 57.. πολυϊδρείῃσι] πολυκερδίη σι Ἡ., πολυκερδίῃσι Ψ. 10. ξει- 
πέμεναι, πολυξιδρείῃσι. 82. βείρυσθαι. πολυξίδρι. 83. ξίδωμαι. 84. τεθ- 

γηότας] τεθνείοτας Υ. 8ς. ῥοι. 86. ἐξερεείνοι]} ἐξερεείνω ᾿ς 80. ἐν! 
ἀντίον] ἐναντίη Η. 91. ἴμερδ τί ἔξε βείποι. 92. Γίδεν. 93- μοι 

10. ἐξίδεσκεν. 94. ἐνωπιδίως] ἐνωπαδίως Η. '. ὙΥ. 

τὸ πῦρ καίεται. ἔστι δὲ βωμὸς ἰσόπεδος 

οὐκ ἐκ λίθων ὑψούμενος. γυ!ρ. γό. Μάσ- 
τακα] Νῦν τὸ στόμα. ἐν δὲ τῇ ᾿Ιλιά- 
δι (,. 324.) καὶ τὸ μάσημα, Μάστακ᾽ 
ἐπεί κε λάβῃς. ὁ δὲ ᾿Αλκμὰν καὶ τὰς 

γνάθους μάστακάς “ φησι, παρὰ τὸ μα- 
σᾶσθαι. τὴν δὲ τροφὴν μάστακα ἔλεγον 
διὰ τὸ τὰ βρέφη μαστάζειν αὐτὴν, ἀφ᾽ 
οὗ καὶ ὃ μαστὸς καὶ ἡ μάζα. 
γ8. ᾿Εμέθεν περιδώσομαι αὐτῆς} Περὶ 
ἐμαυτῆς συνθήσομαι. , Ψιυὶν. 8ι. 

“ Ηρβγυοι. μάσεαξ. 

Χαλεπόν σε θεῶν] Χαλεπὸν, εἴτις οἱ 
φυλάξει θεῶν βουλεύματα, τὸ φυλάξα. 

ἀνθρώπων. ὦ. 82. Βαιπαβῖι8. ΡΓῸ 
Β0ΠΟ]1Ὸ ΡΟηΘῺ8 βἰοββᾶπη ΗΘβυ δ! 
Εἴρυσθαι. εἰδέναι, αὐ ἀϊ : Εἰρῦσαι Μ5 

ΑἸογβίδη. Πολυΐδριν] Πολυπαθῆ, μων 
λὰ εἰδυῖαν. ὦ. 80. Ἔν πυρὸς αὐγῇ] 
Ἔν τῷ πεφωτισμένῳ τόπῳ καὶ “᾿ 
γισμένῳ ἀπὸ ποῦ πυρός. Ψαϊρ. 94. Ἔν- 
ὠπιδίως ἐσίδεσκεν] ᾿Εναργῶς ἄντικρυς 

περιεργότερον γλνο υούῳ, ἐγνώριζεν. αὶ. 
Ὑ 

ΒΌΤΊΤΜ. ἢ σιαγόνα. 



118. ΧΧΙΠΠ. ΟΔΥΣΣΕΙ͂ΑΣ Ψ. ον--ττῖο. φΦΟῚ 

β 7) Ἧ οὖ ͵ Ν, δὰ." "Ὁ ΠῚ 

ἄλλοτε ὃ ογνωσσῶώσκε, κώκώ χροι εἰμῶτ ἐχοντώ. οϑ 
΄ ΝΝ ὑδου 3) 9. ἡ ἥδε, οἷ ὃ." Ἂ, 

Τηλέμωχος δ᾽ ἐνένιπτεν, ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽, ἔκ τ᾽ ὀνόμαζε 
-“ Ὁ ἘΝ ͵7ὕ ΕῚ ΄ Ν »᾽ 

Μητερ εμῆ, δύσμητερ, Φσήνεω θυμὸν ἐχουσῶ, 
ν Ε». δ - ] » ἣλ " . ἃς 
τὴ οὕτω πῶτρος νοσφίζεαι, οὐδὲ σῶρ αὐτὸν 
ε 

0 
' Ψ', 6 5» 7 ἠδὲ »"ἭἪ κα 

εζομενη μυῦθοισιν ἀνείῤρεωι!, οὐδὲ μετωλλοῖς 
ΠΝ νῪ» » ΚΞ“) ᾿ Ν κι Ψ οὐ μέν κ᾿ ὥλλη γ᾽ ὧδε γυνὴ τετληότι θυμῷ τοο 
5» Ν 3 7 “ἢ ε Ἂν Ἂς τς 

ἀνδρὸς ἀφεσταίη, ὅς οἱ κωκὰ πολλὼ μογήσας 
᾽ δε Ἐν ἢ 7 “ 

ἔλθοι ἐεικοστῷ ἔτεϊ ἐς πωτρίδω γωιαν" 
Ν δ᾽ ἄ Ἃ, ς 7) ΄ ἘΝ , 

σοι ὁ αἱει κραδιη στερεωτερή ἐστι λίθοιο. 
ἈΝ " ι ν 7 Ψ, ὦ 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσεείπε περίζρων Πηνελόπείῳ 
΄ ἘΠ ͵΄ ᾿ κ Ζ΄ ΄ 

ἔκνον ἐμὸν, θυμός μοι ἐνὶ στήθεσσι τέβηπεν" Το 5 
9 δ“ 7 Ψ 5) “δὲ ΚΣ 

οὐδέ τι προσφάσθαι δύνωμαι εσος, οὐδ ἐρέεσθαι, 
Πν » ἣν »5 7 3 ᾿-. ᾽ "πὸ ν ᾿γ 

οὐδ εἰς ὠπῷ ἰδέσθαι ἐναντίον εἰ δ᾽ ἐτεὸν δὴ 
ιν». μ᾽ “" ὍΝ ἀμδ 53 7 αν 
ἐστ Οδυσεὺς, καὶ οἶκον ἱκάνετωι, ἡ μώλω νω! 

7 δ ὦ 7 Ν Ζεο »᾽ “ .« »ο 

γνωσόμεθ φλλήλων κῶὶ λωιον᾽ ἐστι Ὑῶρ ἡμῖν 

σήμαθ᾽, ἃ δὴ καὶ νῶϊ κεκρυμμένα ἴδμεν ἀπ᾽ ἄλλων. [10 

95. ἀγνώσσασκε) ἀγνώσσεσκε Ἡ. ἀγνώσεσκε . 10. ξείματ᾽. οὔ. ἐν- 
ἔνιπτεν] ἐνένιπεν Η. Ν. 10. βέπος. 98. αὐτὸν] αὐτῷ Ν. 99. με- 
ταλλᾷς]) μεταλλαῖς ΡΓΌῸΡΘ ἃᾷ Ἰαἴιι5 Η. ΙΟΙ. ἀφεσταίη) ἀποσταίη Ν. 

10. οι. 102. ἔτεϊ] ἐνιαυτῷ Ψ΄. ἔτεϊ φίλην ἐς Η. 10. ἐξεικοστῷ Βέτεϊ. 
104. προσέβειπε. 1οὔ. βέπος. 107. ξιδέσθαι. 1οϑ8. ῥοῖκον. 110. Εὃ- 
μεν. - 

Ἔνιοι, ἤϊσκεν, αἴ κε (ϑογ. ἀντὶ) τοῦ ὄμμασιν. Ὁ. ο5. ᾿Αγνώσασκε 4] Ἢγ- 
ὡμοίον τῇ ὕψει τοῦ ᾽Οδυσσέως (Πιις. νόει. γί, ᾿ ΟἿ. Δύσμητερ] ᾿Επὶ κακῷ 

ΡΘΗΕΒ. εχ Η 1].). ἢ περιεργότερον αὐ- (8ῖς Βατη. 6 Μϑ8., δηΐθα καλῷ) μή- 
τὸν κατεσκόπει ὀφθαλμοῖς. ὕψει οὖν, τος τὴρ λεγομένη.  αὶσ. ο0. ᾿Ανείρεαι!] 

 ἄ βῖο οἱ, δῃΐ. οὐ) 5 ἀΙΆΠ.ν 158 1 [Ἀ]10115 Πι}}1 Ὁ δαοίου 5, αἴαν ΤἈΠῚΘ ἢ δ ΟΟΟἃ- 
5οηθ αὐ πὰμο ἔογι τ ἈΠ] ἢΟ παρ]. σοι πἄθαν απὰπι ἔδοὶ ἰὼ Οὐαμῖην. ΔΠῚΡ}. ἴῃ 
ποία υ] τἰηλὰ δὰ 8. 94. Οπΐρρο ὁ οοὐᾷ. Ηομιοτὶ μοὶ μα ρος ἰββί πηι 5ου]ρίαγοθ ἀγ- 
ὥώσσασκε οἱ ἀγνώσσεσκε ᾿ἰο δηοίαϊδ» Βαπί, ἀπάτα πι αἴγδααο οϑδοῦ ἈΡ ἀγνώσσω, ατ ΚΘΥ- 
δῖ ἔογπια πθαὰθ Ἀπδ]οσῖὰ σαγοῦ ποαιθ ἀποίουιαΐο ; νἱὰθ Ηθβυοῖ. ἴῃ ν. Ἐΐνπι. Μ, ν, 
ἀγρώσσω οἱ Βὶπιτηΐϊαπι ἀρ.  ΖοΐΖ. (1. 7, 144. Ηυ͵ὰβ δαΐοπι νου θὶ ἔογπιὰ ἴμ ἐσκε δὲ 
Ἰπηρονίδοίαπι ἰζογα  γατη, ΔἸ τογαὰ ἴῃ ἀσχε, αὖ ΟΧ ἃπδϊοσία νϑυθοῦιηὶ ῥίπτασκε, κρύπ- 
σᾶσκε ἀοιηοηδίγαν!, δου βίπιβ ἰἰογαῖνιβ. {4 ἀγνώσσεσκε οδεοῖ το ροῦϊα δοῖϊο ἀπ Γἃ 8 

υὖ θαυμάζεσκον ἅπαντες (ηποίϊο5 νἱάογοης δἀιηϊγαθαπίαν). ἔνθα Ζηνὶ ῥέζεσκον ᾿Αχαιοὶ, οἱ 
Β᾽ΠΉΠΠἸα : Πΐο δαΐοι ἰπίγα θγονο βραΐϊαπι ῬΟΠΟΙΟρΡῈ βθρὶτ5 ἰπτπθίαν ὕ] Υ 5561), 58 Ρ᾽18 
6856 ᾿ΠΠπηὶ ποραΐ. Οὐδγο ἰουϊ ἐσίδεσκε, ἰτὰ ΔΙΤΟΛ ἢν οϊαπι νϑυθυιη Δ Δουϊβίο ἕου- 
Ἰηᾶ586. Ρυϊὰ Πᾶπ5 δϑὲ ροοία. Ἐδοῖο Ἰρῖταν ΔαΠ δου θηχιβ 11 ὁχ δπαυϊζαϊο {ΓΒ} 1558 
Τογηιδ ἴῃ ασχε. ϑ6ἃ 8 δογϊβίαιη Ῥγδο Ὁ, ΠῚ ρρατοῖ σαν ἔουπιδηὶ γογθὶ δ}185 56η1- 
ῬῈῪ δἰ θὲ υιβιἰαΐδηιν ἀγνοεῖν, απο γτοοῖς ἤοαΐ ἠγνόησα, ἀγνοήσασκον, ἀγνώσασκον, ἴ'Ο0 ΠῸ 
Ἴοοο ἀοδουιουὶς, [Ιίδαὰο Ποάϊο οἴϊδην μο5, ααογιαη ἡπαϊοῖο ορίϊο ἰηΐον σ εἴ σσ ἴπ [Ἀ}}- 
θὺ8 ΒΘΙΏΡΟΥ το] οΐα οβδὲ, Ὡθὴ οδ σὰν ουπιᾶτι. Ἰοσ ̓ να πὶ ἀγνώσασκε, 6] 51 πῸ}}15 ΠΟ γῖ5 
Ἡϊζα ῸΣ τορι αἰ θηλι5, ΔΙ ϊὰηι ᾿ΠΒΟΙ ΘΕ 5ϑ πλαπὰ ρτεο όσα. ΒΌΤΤΥΤΜ, 

ΜΙ 2 



ῳρδὃ ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Ψ. τὐἰπποι8ς. 118. ΧΧΙΠς 

Ἃς φάτο" μείδησεν δὲ πολύτλας δῖος ᾿Οδυσσεὺς, 
αἴψνα δὲ Τηλέμαχον ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 

Τηλέμαχί, ἥτοι μητέρ ἐνὶ μεγάροισιν, ἔασον 

πειράζειν ἐμέθεν' τώχω. δὲ φράσεται καὶ ἄρειον. 

Ὁ δ᾽ ὅττι ῥυπόω, κωκὼ δὲ χροὶ εἵματα εἰμι, 1} 

τοὔνεκ᾽ ἀτιμάζει με, καὶ οὔπω φησὶ τὸν εἶναι. : 
ἡμεῖς δὲ φραζώμεθ, ὅπως ὄχ, ἄριστα γένηται" 

καὶ γάρ τίς θ᾽ ἕνα φώτα κατακτείνως ἐνὴ δήμω, 
ᾧ μὴ πολλοὶ ἔωσιν ἀοσσητήρες ὀπίσσω, 

φεύγει, πηούς τέ προλιπὼν καὶ πατρίδα γαῖαν" 12Φ. 
ἡμεῖς δ᾽ ε ἕρμα πόληος ἀπέκτωμεν, οἱ μέγ ἄριστοι 

κούρων εἰν ᾿Ιθώκη: τῷ σε φράζεσθαι ὦ ἄγωγώ- 

Τὸν δ᾽ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα: ᾿ 

αὐτὸς ταῦτώ γε λεῦσσε, πάτερ φίλε" σὴν γὰρ ὠρίστην 

μῆτιν ἐπ᾽ ἀνθρώπους φάσ᾽ ἔμμεναι, οὐδὲ κέ τίς τοι 125 

ὥλλος ὠνὴρ ἐρίσειε καταθνητῶν ἀνθρώπων. 

ἡμεῖς δὲ μεμαώτες. ἅμ’ ἐψόμεθ᾽, οὐδέ τί φημι 
ὠλκῆς δευήσεσθαι, ὅ σή δυνωμίς δ πάρεστι. 

Τὸν δ᾽ ἀπωμειίβόμενος προσέφη πολύμητις ᾿Οδυσσεύς" 

τοιγῶρ ἐγὼν ἐρέω, ὡς μοι δοκέι εἰνώι ὥριστω" [3Φ᾽ 

θα μὲν ὧρ λούσασθε, καὶ ἀμφιέσασθε χιτῶνας, 

μωάς τ᾽ ἐν μεγάροισιν ἀνώγετε εἰμωθ ἑλέσθαι" 

αὐτὰρ θέϊος ἀοιδὸς, ἔχων φόρμιγγω λιγέιων, 

ἡμῖν ἡγείσθω φιλοπαΐγμονος ὀρχηθμοῖο, β 

ὥς κέν τις φαίη γάμον ἔμμενωι, ἐκτὸς ὠκούων, 125. 

111. δῖος. 112. βέπεα. 114. φράσεται καὶ] φράσσεται 5ῖη6 καὶ " " 
115. βείμωτα ξβεῖμαι. 121. πόληος] πόλιος Ὗ. 122. τῷ] τάδε ὙΥ. 

124. λεῦσσε] λεῦσε Ν. 125. φάσ᾽] φᾶσθ' Η 127. 128. κῶν ὁ ' 

ΤΩΔΏ115 ΡΥ1Π18, 564 ΔΑ βιιηῦ 6Χ γΘΟΘΏΒΙΟη6 Η. 8ι ἸρΊΓΩΓ, ΤΙ. Βομηεῖο.. ἱ 
δυοίογθ, οοαΐοο5. αιοβάδιῃ πος αἰβύίομομ Ομ τίθσ αἷς ΟἸανκίι8, Ιὰ ποῦ. 

᾿ πΒα]ΠΘαΙΔηι6 νϑυη] ὁδῖ, ΡΟΗ Β. δ᾽ ἐμμεμαῦῶτες ΒαὈες ὟΥ. ἴῃ 127. εἴ αὔγαπιτο 
4116 νΘ 8. ἨΠΟΙηΪ5. ᾿πο 10. 130. βερέω. 1321. πρῶτα) πρῶτον᾽ 
10. ἀμφιβέσασθε. 122. ὃμωάς τ᾽] δμωὰς δ᾽ Η. ΝΟ. 10. βείμαθ᾽ 
123. θεῖος] ὁ θεῖος Ψ. 134. φιλοπαίγμονος] πολυπαίγμονες Ἡ. 

Τὰ περὶ τοῦ ἔρωτος. Ψυΐρ. ττο. ὋὉ- Ω. Μετὰ τὸν τῆς ἀπωλείας χρόνον", 
πίσσω] Χρονικῶς ἀντὶ τοῦ μετὰ ταῦτα. Ψυϊγ. 120. Πηούς)] Τοὺς πόῤῥωθεν. 
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ἥ ἀν ὁδὸν στείχων, Ἶ οἱ περιναιετάουσι: 

μὴ πρόσθε κλέος εὐρὺ φόνου κατὰ ἄστυ γένηται 

ἀνδρῶν μνηστήρων, πρὶν γ᾽ ἡμέας ἐλθέμεν ἔξω 

ἀγρὸν ἐς ἡμέτερον πολυδένδρεον' ἔνθα δ᾽ ἔπειτα 

φρασσόμεβ᾽ , ὅ, ττι ΧΕ κέρδος Ὀλύμπιος ἐγγυαλίξῃ. 14Φ 

Ὃς ἐφαθ" οἱ δ᾽ ὥρα τοῦ “μάλα μὲν κλύον, ἠδ᾽ ἐπίθοντο. 

πρῶτω μὲν οὖν λούσωντο, καὶ ἀμφιέσαντο χιτῶνας" 

ὅπλισθεν δὲ γυναϊκες" ὁ δ᾽ ἐίλετο θεῖος ἀοιδὸς 

φόρμιγγα γλαφυρὴν, ἐν δέ ΡΟΝ ἵμερον ὦρσε 

μολπῆς τε γλυκερής, καὶ ἀμύμονος ὀρχηθμοῖο. 145 

τοῖσιν δὲ μέγα δῶμα περιστονωχίζετο ποσσὶν 

ἀνδρῶν παιζόντων, κωλλιζώνων τε γυναικών. 

ὧδε δέ τις εἴπεσκε, δόμων ἔκτοσθεν ἀκούων᾽ 
Ἦ μάλα δ τις ἔγημε πολυμνήστην βασίλειαν' 

'σχετλίη, οὐδ᾽ ἔτλη πόσιος οὗ κουριδίοιο. 59 

ἴρυσθαι μέγα δῶμα διαμπερές, ὄφρ᾽ ὧν ἵκοιτο. 
Ὡς ἄρω τις εἴπεσκε" τὼ δ᾽ οὐκ ἴσαν, ὡς ἐτέτυκτο. 

αὐτὰρ Ὀδυσσηα μεγωλήτορα ς ὦ ἐνὶ οἴκῳ 

Εὐρυνόμη ταμίη. λοῦσεν, καὶ χρίσεν ἐλαίῳ" 

ἀμφὶ δέ μιν φᾶρος καλὸν βάλεν, ἠδὲ χιτῶνα" [ςς 
αὐτὰρ κωκκεφαλής χεῦεν πολὺ κώλλος ᾿Αθήνη, 
μείζονώ͵ Τ. εἰσιδέειν καὶ πάσσονα" καδδὲ κάρητος 

οὔλας ἥκε κόμας, ὑακινθίνῳ ἄνθει ὁ ὁμοίας. 

ὡς δ᾽ ὅ ὁτέ τις χρυσὸν περιχεύεται ἀργύρῳ ἀνὴρ 

ἰδρις, ὃ ον Ἥφαιστος δέδωεν καὶ Πωλλὰς ᾿Αθήνη τύ 

τέχνην παντοίην, χουρίεντα δὲ ἔ ἐργῶ τελείει" 
ἃ 

ὡς. μὲν τῷ περίχευε χάριν κεφωλῆ τε καὶ ὥμοις. 

] 

136. στείχων] στοίχων Η. 137. βάστυ. 142. οὖν] ἄρ Η. 1:0. ἀμ- 
φιβέσαντο. 1406. περιστοναχίζετο] περιστεναχίζετο . ὙΥ. 147. ἀν- 
δρῶν} κούρων ΑΡΟΪ]ΟὨΪιι5 ν. κοῦρος. ΡΟῚ 5. 10. παιζόντων) πεζόντων Η. 
.148. βείπεσκε. 150. ῥοῦ. 152. βείπεσκε. Βίσαν. 153. Γῷ. βοίκῳ. 
156. κακκεφαλῆς] κἀκκεφαλῆς 157}. εἰσξιδέειν. 16ο. Είδρις. 

ΟΊ. τελείει7 τελοίη ,. 10. βέργα. 

; τυγγενεῖς. ]ο., 143. Ὅπλισθεν)] πολυ-). κυρίως ἐπὶ Πηνελόπης. υ]ρο. 
Ϊ Ητοιμάσθησαν. ο. 1 409. Πολυμνήσ- 1 5 Ὶς ΕἸΙΡΥΣΘΑΙ (Μ5. Βάτῃ. εἰρῦ- 

τὴν} Τὴν μάλιστα πολυμνήστην (ἀ6]. σαι). κρατῆσαι. ]ΡΣ. 61. Τέχνην 



τὺ 

ἐκ δ᾽ ἀσωμίνθου βη, δέμας ἀθανάτοισιν ὁμόϊος., 
ἂψ δ᾽ αὖτις κωτ᾽ ἄρ᾽ ἐζετ᾽ ε ἐπὶ θρόνου, ἔνθεν ἀνέστη, 

ἀντίον ἧς ἀλόχου" καί μὲν πρὸς μῦθον ἔ εεί7γε" 

Δαιμονίη, περὶ σοίγε γυνωικῶν θηλυτεράων 

κῆρ ἀτέρωμινον ἔθηκαν ᾿Ολύμπιω δώματ᾽ ἔχοντες" 
οὐ μέν κ᾽ ἄλλη ὧδε γυνὴ τετληότι θυμῷ 
ἀνδρὸς ἀφεστωίη, ὅς οἱ κωκὼ πολλὼ μογήσας 
ἔλθοι ἐεικοστῷ ἔτεϊ ἐς πατρίδα γαῖαν. 
ὠλλ᾽ ἄγε μοι, μαίω, στόρεσον λέχος, ὄφρω καὶ αὐτὸς 

λέξομαι" ή γῶρ τῆγε σιδήρεος ἐ εν φρεσὶ θυμός. 

τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε περίφρων Πηνελόπεια" 

Δαιμόνι᾽, οὔτ᾽ ὥρ τι μεγωλίζομαι, οὐδ᾽ ἀθερίζω, 

οὐδὲ λίην ἄγωμαι" μάλα δ᾽ εὖ οἶδ᾽, οἷος ἔησθω, 

εξ ̓ Ιθώκης ἐπὶ νηὸς ἰὼν ὐϑοισξσδας 

ἀλλ᾽ ἄγε οἱ στόρεσον πυκινὸν λέχος, Εὐρύκλειω, 
ἐκτὸς εὐσταθέος θωλώμου, τόν ῥ᾽ οὐτὸς ἐποίει" 
ἔνθω οἱ, ἐκθεῖσωι πυκινὸν λέχος, ἐμίβώλετ᾽ εὐνὴν, 

κώεω, καὶ χλαίνας, καὶ ῥήγεα σιγαλόεντα. 
Ἃς ἄρ᾽ ἐφή, πόσιος πειρωμένη" αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς 

ὀχβήσως ἄλοχον προσεφώνεε, κέδν εἰδυϊων"». 

163. δ] ῥ᾽ Η 
ἄλλη γ᾽ Η. 

174. οὐδ᾽] οὔτ᾽ Η. 
10. Ροϊδ᾽. {ἢ 
182. κεδνὰ ξιδυῖαν. 

1 79. βοι. 

παντοίην] Χρυσοχοϊκὴν δηλονότι, οὐ γὰρ 
τέχνην παντοίην. ὦ. 67. Κῆρ ἀτέ- 

,ὔ - ἊΛΧ Ὁ - 
ραμνον] Σκληρόν. μετῆκται δὲ ἀπὸ τοῦ 

͵7 ΓΝ" Ν ΄ ε Χ Ν 

σώματος ἐπὶ τὴν ψυχήν. οἱ δὲ περὶ 
ΤΡ ΒΕ. 7. Πλάτωνα (μερρ. 9. 1η11.} κερασβόλον 

5 ΄ Ν - -" Ν 

φασιν ἀτεράμνοις καὶ σκληροῖς τὴν ψυ- 

χὴν, μεταφορικῶς. Ἐὔφραστος 5 γάρ 
Ὰ σι φησι, ὃ ἂν σπέρμια ἐν τῷ καταῤῥίπτεσ- 

θαι ἅψηται τῶν κεράτων τοῦ ἀροῦντος 

βοὺς, σκληρὸς γίνεται. ὋὉ δὲ νοῦς, πε- 

9 5'0Γ. Θεόφραστος: οὗ Ἰορα ΡΙαΐ. ΒΡ 08. 7» 2. Ρ. 7οο. ἈυμηΚοη. δα ΤΊπι. ἰὴ Υ. 
Νδπὶ ἴῃ 60 4ῃηοά Ποάϊδ του τηι5 ΓΠΘΟΡἢ 511} ἦθ (ὐαβῖ5 Ρ] πίαγατα Π1ΌΤῸ ἀουῖδος 

τὰν {18 ορὶπῖο ΠΡ 1. 4. ὁ. 14. (12. οχίτ. Βοποι4.) ΒΌΤΤΜ. 
155- 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Ψ. 

τόδ. ἀντία Ρῆς: ἔξειπε. 

τόο. ἀφεσταίη) ἀποσταίη Ἡ: 

ΤῊΣ σιδήρεος ἐ ἐν φρεσὶ θυμός. σιδήρεον ἐν φρεσὶν ἦτορ Η. 
175. οὐδὲ] οὔτε Η. 

170. ἐκθεῖσωι ἃ τὴ. ΡΥ. Η. ἔκθεσθαι '΄, 

104-182. ΠῚΒ. ΧΧΙΠ,, 

17γ0. 

166. περὶ] πέρι Ν. τόϑ8, ἄλλη] 
10. ἔοι. 170. ἐβεικοστῷ βέτεϊ. 

1) προσέβειπε. 
10. οἷος] ὅστις ΡΙῸ ν 

᾿. ' 

ρισσῶς οἱ θεοί σε παρὰ τὰς ἄλλας γυ- 

ναῖκας σκληρὰν τὴν ψυχὴν ἐποίησαν. Ὁ, 
174. Οὐδ᾽ ἀθερίζω] ᾿Αποβάλλομιαι, ἀπο-' 
διώκομωαι. Ω. ᾿Αθερίζω] Τὸ ἐκρίπτω 
καὶ ἀποβάλλω, ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν 
ἀθέρων τῶν μὴ δυναμένων ἔχεσθαι διὰ 
σμικρότητα. οἱ γὰρ λικμῶντες ἐκρίπτου- 
σιν αὐτούς. Μ8. Βαγηθθ, 1790. Ἔκ- 
θεῖσα "Ἔξω ἀποθέμεναι. ᾿Εκθέσθαι 

τοχί. Γρ. ἐκθεῖσα, ἔξῳ θεῖσα. Νὶπά 

᾿νε 
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΄ ΄ ἀοῦ μὺ “ἢ β ΕἸΣ 
Ω γύναι, ἡ μώλω τοῦτο ἔπος ὑμαλγες ἐεπέε: 

τίς. δέ μ" ὥλλοσε θηκε λέχος ; μ χαλεπὸν δέ κεν εἴη 

καὶ μάλ᾽ ἐπιστωμένῳ, ὅτε μὴ θεὸς αὐτὸς ἐπελθὼν 
ῥηϊδίως ἐθέλων θείη ἄλλη ἐνὶ χώρη" 

ἀνδρῶν δ᾽ οὐκ ἄν τις ζως βροτὸς, οὐδὲ μάλ᾽ ἡβῶν, 
ῥέια μετοχλίσσειεν' ἐπεὶ “μέγα σημῶ τέτυκται 

ἐν λέχει ἀσκητῷ" τὸ δ᾽ ἐγὼ κώμον, οὐδὲ ΤΙ, ἄλλος. 

θώμνος ἔφυ τανύφυλλος ἐλαΐης ἔρκεος ἐντὸς, 100 

ἀκμηνὸς, θαλέθων᾽ πάχετος δ᾽ ἥν, ἠἡὔτε κίων' 

τῷ δ᾽ ἐγὼ ἀμφιβωλὼν θάλαμον δέμον, ὄφρ᾽ ἐτέλεσσα 
πυκνήσιν λιθάδεσσι, καὶ εὖ καθύπερθεν ἔρεψνα: 

κολλητὰς δ᾽ ἐπέθηκα θύρας, πυκινῶς ἀραρυίας. 
καὶ τότ᾽ ἔπειτ᾽ ὠπέκοψνω κόμην ταγυφύλλου ἐλαίης" 

κορμὸν δ᾽ ἐκ ῥίζις προταμῶν, ἀμφέξεσω χωλκῷ 

εὖ καὶ ἐπισταμένως, καὶ επὶ στάθμην ἴθυνα, 

ἑρμῖν᾽ ἀσκήσας" τέτρηνω δὲ πάντα τερέτρω. 

182. βέπος. ἔξειπες. 

'πυκινῆς Ἂς 

133. 188. Μέγα σῆμα τέτυκται ἐν 
"λέχει ἀσκητῷ] Μέγα τέρας. ᾿ΑΔκίνητον 
δὲ λέγων εἶναι τὸ λέχος, ἔοικεν αἰνίττεσ- 
θαι ὅτι τὴν γαμικὴν κοίτην ἀδιάλλακτον 
εἶναι δεῖ. 9. τρ:. ΑΚΜΗΝΟΣ ΘΑ- 
ΔΕΘΩΝ, ὋὉ ἀκμὴν ἔχων τοῦ θάλ- 
'λειν. Ἄα]ρ. Ω. ᾿Ἐπὶ μὲν τούτου ὠξυ- 
"τόνησεν, ἐπὶ δὲ τοῦ ἐν Ἰλιάδι δηλοῦντος 
τὸ νῆστις ἐβαρυτόνησεν ἧ, οἱ δὲ τὰ δύο 

Ψυὶρ. 192. ᾿Αμφιβαλών) Κτίσας. 

νυν. τού. Κορμὸν δ᾽ ἐκ ῥίζης ,Ζρο- 
ταμών] ᾿Απὸ τῆς ῥίζης κορμὸν ποιήσας. 
νωρ. 197. Στάθμην] Τὴν τεκτονι- 
κὴν σπάρτον. Ὁ]... 108. Ἔρμιν (51.) 
ἀσκήσας! Κλίνης ποδύριον (ποδάριον ΘΙ. 

ἸἸΔΏΊΟΙ ἰὴ ἕρμοῖν᾽ ΤΟΘΟΏΓΙΟΙῸΒ 

188, μετοχλίσσειεν] μετεχράσειεν Ρ1Ὸ ν. 1]. Ν, 
10. λιθάδεσσι] λιθάκεσσι Η. .. ρτο ν. Ἰ. 

᾿παρωξυτόνησαν (80Γ. προπαρ. οχ Ελιϑῖ.). 

᾿Μα].). ἔρμα γάρ ἐστι τῆς κλίνης. Ὁ. 

" Ανιβιδγοῖμιβ ὨΪΤ ΤΠ}. αὖ ἀἰδοῦίο αἰ πος οαἄθι ρτῸ [Ο ἢ 5 ἘΣ δια }ἶτ5, 
ΞΉδΩς ΒΟΥ Ρ μι γδ, αι αἱ 6 ΒΟΒΟΙΪΟ ρᾶίοῖ, ναγῖὰ τονονγὰ οδὲ ἰοοῖῖο ἱΕρμῆν, παπᾶν 

: αυοὰ οἱ Ηογμΐπηι Ἰαζαῖ. 

105 

18:7. οὐκ ἄν τις] οὐ κέν τις Η. Ψ΄. οὔ κῶν τις ΥΥ. 

193. πυκνῇσιν) πυκνῆ σιν Η. 

, “πετὶ οὖ “ λ ΕΡΜΙΝΑ. κλινόποδας (81..) ἕρμα γὰρ 
τῆς κλίνης. γυϊρ. ΕΡΜΗΝ ΞΕ ἀσκη- 

’ δὲ δεὺ -Ὕὗ7 ε Δ Ἂ, με . 

σᾶς τέτρηνε δὲ π. τ.] ἙἭ μῆς ὃ Διὸς καὶ 
-" Ε -“ » Ἃ 

Μαίας τῆς ἼΑτλαντος, παῖς ἔτι ὧν ἐν 
,ὔ ,ὔ 

ἀνθρώποις τέσσαρα μέγιστα εὕρετο, γράμ.- 
ματα, καὶ μουσικὴν, καὶ παλαίστραν, 

Ν ΄ Ψ Ν κι σεν: 

καὶ γεωμετρίαν. ὅθεν καὶ τοὺς “Ελληνας 
ἈΝ -" Ν ΄“ 

τετράγωνον αὐτὸν ἀσκησωαι, καὶ οὕτως 

ἐν τοῖς γυμνασίοις Ἢ ἀναθεῖναι. τῷ δὲ ὀνει- 

βοπομπὸν εἶναι, καὶ τοὺς κοιμωμένους αὖ- 

τῷ εὔχεσθαι, καὶ αὐτὸν ἀναμένειν, εἴ- 
“Ἢ » Ἁ 

λοῦτο ἐν τοῖς θαλάμοις ἔχειν αὐτὸν φύ- 
[ω} ΄-“ Ἀ -“ 

λακα τοῦ ὕπνου, ἐπινοησαί τε καὶ ἀσκὴ- 
-Ὁ . “" ’ Ἀ ΩΝ 

σαι τοὺς τῶν κλινῶν πόδας εἰς τὴν τοῦ 
-Ὡ ὔ τὲ » ͵ὔ ΝΜ) ᾽ 

θεοῦ πρόσοψιν, ὅπως ἀλεξήτορας ἔχοντες 
5 7 Ν Ν ὃ ’ ἈΝ 8 “ 

ἰδέας, τὰ μὲν δείματα μὴ φοβοῖντο, 
-“ Χ ’ 

προσδοκῷεν δὲ πλείστην ἐπαφροδισίαν διὰ 

ΒΟΤΊΜ. 

ΒΟΌΟΤΤΜ,. 
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ἐκ δὲ τοῦ ἀρχόμενος λέχος ἔξεον, ὄφρ ἐτέλεσσω, 

δαιδάλλων χρυσῷ τε; καὶ ἀργύρω, ηδ᾽ ἐλέφαντι" 2ος 

ἐκ δ᾽ ἐτάνυσσα ἱμάντα βοὺς, φοίνικι φαεινόν. 

οὕτω τοι τόδε σήμα πιφαύσκομιαι" οὐδὲ τι οἴδω, 

εἴ μοι ἔτ᾽ ἔμπεδον ἐστι, γύναι, λέχος, ἠέ τις ἤδη 

ἀνδρῶν ἄλλοσε θηκε, ταμῶν ὕπο πυθμέν ἐλαίης. 

Ἃς φάτο᾽ τῆς δ᾽ αὐτοῦ λύτο γούνωτω καὶ φίλον ἥτορ, 20 

σήματ᾽ ἀνωγνούσης, τά οἱ ἔμπεδα πέφραδ᾽ ᾿Οδυσσεύς" 

δωκρύσασω δ᾽ ἔπειτ᾽ ἰθὺς δρώμεν, ἀμφὶ δὲ χειρως 

δειρῇ βάλλ᾽ ᾿Οδυσηΐ, κάρη δ᾽ ἐκυσ᾽, Ἴδε προσηύδα" 
Μή μοι, Ὀδυσσεῦ, σκύζευ, ἐπεὶ τώ σερ ἄλλω μάλιστα 

ἀνθρώπων πέπνυσο" θεοὶ δ᾽ ὥπαζον ὀϊζὺν, 21ς 
οἱ γῶϊν ἀγάσαντο παρ᾽ ἀλλήλοισι μένοντε 

ἥβης τωρπήναι, καὶ γήραος οὐδὸν ἱκέσθαι. ᾿ 

αὐτὰρ μὴ γὺν μοι τόδε χώεο, μῆδε νεμέσσα, 

οὕνεκά ᾿ οὐ τὸ πρῶτον, ἐπεὶ ἴδον, ὧδ ὠγάπησα" 

αἰεὶ γάρ «ἢ θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι φίλοισιν 21 

ἐῤῥίγει, μή τίς με βροτῶν ἀπάφοιτ᾽ ἐπέεσσιν ᾿ 
ἐλθών" πολλοὶ γὼρ κακὼ κέρδεω (βουλεύουσιν. 
οὐδέ κεν ᾿Αργείη Ἑλένη, Διὸς ἐκγεγωυῖω, ' 

201. φοίνικι φαεινόν] ἴφι κταμένοιο Η. Μ΄. 202. [οῖδα. 204. ἄλ' 
λοσε] ἀπό σεν. 10. ὕπο] ἀπὸ Η. 2ού. ἀναγνούσης] ἀναγνούσῃ Υ͂ 
10. ἔοι, 207. δράμεν] κίεν Ἡ. Υ. 214. Εἰδον. 216. ἀπάφοιτο Ρέ 
πεσσιν. 218. ᾿Αργείβη. Ι 

Ω 

τῶν ὀνειράτων. ἡ δὲ ἱστορία παρὰ Ἀπολ- 211. ᾿Δγάσαντο] Ἐφθόνησαν. Ὁ 
λοδώρῳ τῷ ᾿Αθηναίῳ ἢ.  α]ν». (ἴπ πὸ 218. Οὐδέ κεν ᾿Δργείη Ἑλένη] ᾿Αθε' 
1011.) ὙΤέτρηνα] ᾿Ετόρνωσα. Ἄα]ρ. τοῦνται οἱ ζ' (οἷο τθοΐθ Βαγηθβ. α Μ5' 
109. Ἔκ δὲ τοῦ ἀρχόμενος] Τοῦ ποδός. δηΐθᾶ οἱ (ζ΄ οἵ ὁ .ζ7 ὡς σκάζοντες κατὲ 
ψυ]ρ. 201. Ἔκ δ᾽ ἐτάνυσσα ἱμάντα τὸν νοῦν. σώζοιτο (30γ. σώζοιντο) δ᾽ Ὶ 
βοός}. Τὸν τόνον λέγει τῆς κλίνης ἐξ ὶ ἱμάν- εἰ στίζοιμεν ἐ ἐπὶ τῷ, εἰ ἤδη. καὶ τὸ 

Ζος εἶναι βοείου φοινικοῦ τῷ χρώματι. 9, ἀντὶ τοῦ διό, ὡς εἶναι, οὐδ᾽ ἂν ἣ Ἕλέν 
ἾΦι κταμένοιο] Γρ. φοίνικι φαεινῷ. ἐμίγη παρὰ ἀλλοδαπῷ ἀνδρὶ, εἰ μὴ ἦ 
Ηκγ]. 209. ΣΚΥ͂ΖΕ. ὀργίζου. Ψυ]ρ, ἐξηπατημένη. διὸ αὐτὴν, ἐπεὶ παρελὸ 

" Ῥορβαυϊ Ηονπΐαβ ἴῃ ἔγαργη ἢ 0158. ΠΙ ΡΓΟΓ ΌΤΙ Ἀροϊ]οάοτί περὶ θεῶν Ρ. τού4. (ε. Ζ' Ἢ 
399.) : Ὁ νοῦθᾶ σῷ Χοιῦναι ἰητουργοίαξαν διὰ “δήθ οἵ 114 καὶ αὐτὸν ἀναμένειν ᾿ζϑ᾿ 
ἐχρέεοίαπέ οτος βοηιηην ἐηιηυϊέέωί. ΜΟΧ ΡΓῸ. ἐπινοῆσαί τε καὶ ἀσκῆσαι ΠΊΔΠ1 ΠῚ οαιυϊάοπ, 
ἐσενόησῶν δὲ καὶ ἀσκῆσαι. Πρηϊηῖιθ 1η γουθὶβ ὁ ὅπως ἀλεξήτορας ἔχοντες ἰδέας Βατ δ ϑῖα: 

ΤΟΡΟϑαϊ ἰδίου; : Ηονγηΐαβ Ῥγορομοθαΐ ἀλεξήτορος ἰδέας ““ βροοΐϊδιῃ (οἱ 1 τη] π 
“Ξς ΒΟΙΠΠΪΟΥΙΠῚ ΡΓΟΡΕ]βδίου 5.᾽᾽ Ἔρο, 51 1ἴΐα ἀϑυγρανῖς ἁυοίοῦ νορδπι ἰδέα, 50 ΡΟ ἾΠ' 
Ροίΐυ8 ὅχσως ἀλεξήτορωας ἔχοντες τὰς ἰδίας. ΒΌΤΤΜ, 



“418. ἌΧ ΧΤΊΙΕΙ, 

220. βήδη. ᾿Αχαιξῶν. 
9. έργον ἀξεικές. 

126, τὴν] ἥν Η. 
222. ἑβῷ. 

"ἴσθη, οἱ Ἕλληνες ἐπανήγαγον. Οἱ δέ 
"ασι, τὸν ᾿Αλέξανδρον Μενελάῳ εἰκασ- 

ἔέντα γνώμῃ ᾿Αφροδίτης μιγῆναι τῇ 

Ελένῃ.  ]ρ. ᾿Αλέξανδρος ὁ Πριάμου 
ταῖς ἀπὸ τῆς ᾿Ασίας κατάρας εἰς τὴν 

λακεδαίμονα, διενοεῖτο τὴν “Ἑλένην ξενι- 
ὅμενος ἁρπάσαι. ἣ δὲ γενναῖον ἦθος καὶ 
γίλανδρον ἔχουσα ἀπηγόρευε καὶ προτι- 
κἄν ἔλεγε τὸν μετὰ νόμου γάμον, καὶ 
"ὃν Μενέλαον περὶ πλείονος ἡγεῖσθαι. 
“νομένου δὲ τοῦ Πάριδος ἀ ἀπράκτου, φασὶ 
ἣν ̓Αφροδίτην ἐ ἐπιτεχνῆσαι. τοιοῦτόν τι; 
στε καὶ μεταβάλλειν τοῦ ᾿Αλεξάνδρου 
ἣν ἰδέαν εἰς τὸν τοῦ Μενελάου χαρακ- 
ἤρα, καὶ οὕτω τὴν “Ἑλένην παραλογί- 

τασθαι. δόξασαν γὰρ εἶναι ταῖς ἀλη- 
"είαις τὸν Μενέλαον μὴ ὀκνῆσαι ἅμα αὐ- 
᾿ᾧ ἕπεσθαι. φδάσασαν δὲ αὐτὴν ἄχρι 
ἧς νεὼς, ἐμβαλλόμενος ἀνήχθη. ἡ ἱστορία 
ταρὰ Νικίᾳ τῷ πρώτῳ '. Ψι]ο.. (Ἰὴ ἔπ 

δ Ρ.1,4., ΒΌΤΤΜ. 

᾿ιούθησε καὶ οὐχ, ἑκουσίως ᾽Επειδὴ κ΄ τ΄ ε. 

Ϊ Υ̓ΟΙ, 11. 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Ψ. 

221. [οϊκόνδε. 

279 210--ς.220. 

» )ὶ πάρ ἀλλοδαπῷ ε ἐμίγη φιλότητι καὶ εὐνή, 

ἰ ἤδη, ὅ μιν αὖτις ἀρήϊοι υἱες ᾿Αχαιῶν ἶ 

ΜΗ οἰκόνδε φίλην. ἐς πατρίδ᾽ ἔμελλον. 

ἣν δ᾽ ἡ ἤτοι ῥέξαι θεὸς ὧν ὡρορεν ἔργον ὠεικές" 
ἣν δ᾽ ἄτην οὐ πρόσθεν ἕω ἐγκάτθετο θυμῷ 

υυγρῆν, ἐξ’ ἧς πρώτα καὶ ἡμέας ἵκετο πένθος. 
ὺν δ᾽, ἐπεὶ ἤδη σήματ᾽ ἀριφραδέως κατέλεξας 

ὑνῇς ἡμετέρης, τὴν οὐ βροτὸς ἄλλος ὀπώπει, 

ὑλλ᾽ οἷοι σύ τ᾽ ἐγώ τε, καὶ ἀμφίπολος μίω μούνη 

Ακτορὶς, ἥν μοι δῶκε πατὴρ ἔτι δεῦρο κιούση, 

; γῶϊν εἴρυτο θύρως πυκινοὺ θωλάμοιο, 

220 

225 

222. δ᾽ ἤτοι] δή τοι Η. 
225. ἀριφραδέως] ἀριφραδέα ἨἩῸΨ.. 

1011). 220. Εἰ ἤδη] ᾿Ενταῦθα στικ- 
τέον, ἔπειτα ἀφ᾽ ἑτέρας ἀρχῆς προενεκ- 

τέον. Ψι]ρ. Εἰ ἤδη] Ὅτι πολλοὶ κακὰ 
κέρδεα βουλεύουσιν. Θ. Ἡρωδιανὸς τὸν 
εἰ ἀντὶ τοῦ ἐπεὶ φησὶν εἶναι, καὶ συνάπ- 
τει ὅλον τὸν νοῦν οὕτως" εἰ μὴ ἠπατήθη 
ἡ Ἑλένη ὑπὸ τῆς ᾿Αφροδίτης, οὐκ ἄν ἄλ- 
λῳ ἠκολούθησεν ἀνδρί. καὶ πόθη δηλονότι 
δι ἀπάτην ἠκολούθησε καὶ οὐχ ἑκουσίως ἕ. 
ἐπειδὴ ἤδη μάλιστα ὅτι οὐκ ἔχει κατα- 
φρονηθῆναι τοῖς Ἕλλησιν ἡ αὐτῆς ἅρπα- 
γή. Ω. ΨΝιμπά. 56. Ὅ μιν αὖτις ἀρήϊοι 
ὗες ᾿Αχαιῶν] Ὃ γὰρ λόγος, οὐκ ἂν ἢ 
Ἑλένη παρ ἀλλοφύλῳ ἀνδρὶ ἐμίγη, εἰ 
προεώρα τὸ μέλλον. διὸ καὶ ἐπανάξειν 
ἔμελλον αὐτὴν οἱ Ἕλληνες, ὡς μηδὲν 
ἡμαρτηκυῖαν. Ὅ μιν] Διὸ αὐτήν. 
νυὶρ. 223. Τὴν ᾿ ἄτην οὐ πρόσθεν] 
Οὐ πρὸ τοῦ παθεῖν ἔ ἔγνω τὴν φρενοβλά- 

βειαν. δ ]Ρ. 225. ᾿Αριφραδέα] ᾿Αντὶ 

ἱ Ηδς δὰ Νιοῖδπι {ΠΠπιπὶ ααϊ ἴῃ 50 0}115 ΗΕ Οπιουϊοὶβ, ποδία δίϊδιι (ἃ α΄. το9.), ἴῃ 
"ΘΡΘῸΒ ΠΙΘΓΟ ΒΓ ΔΠΩ ΠῚ Δ[ΙΟἷ5. οἰταΓὶ 5016ϊ, βρθοδυο ἤΟῺ Ροβϑιιηΐ. 
ἢ ἰηνΘηἷο Θ᾽ 15 ΠοιΏΪΪδ οαϊ μὲ. πιιρ85 ἐγ αὶ ροϑδὶηῦ, ἢἶδὶ ΝΊοἴδαν Μαϊθοΐθῃ αθθιν 
ΔΕ ΒΒΙ ΠῚῸ15 ΒΟΥ ἿΡΊΟΥ ῬΑΓΔΙ]ΘΙΟΓ ΠῚ ΠλΪ ΠΟΥΙΙΠῚ ἴῃ δ)ιβάθιι. σΘμΘΥἾ5 ΓΑ θ1}}15 τοβίθι δάδὲ 

Νραῖιο δ] απ ΤΠ] Θ ΠΟ, - 

ΚΊΩ Μράϊο]. οπυῖβϑὰ βιιπΐ νογθὰ ἀνδρὶ---τἠκολούθησε ΟὉ ΓΘΡΟΕ ΠΟ ΠΟ. οὐ υδάθιη γΟΟΪ5. 
ἰρὰ ΘΟγαρίδ διιιΐ ὁδάοιῃ ἱ ἴῃ Ὑ]ηά., βου θαπαμππηηῖο, καὶ πόθεν δῆλον ὅτι δ᾽ ἀπάτην ἦκο- 

ΒΟΤΤΜ. 

ΝΗ 



974. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Ψ. 230-τ-τοῶς3. 1{18. ΧΧΙΠῚ 

πείθεις δὴ μευ θυμὸν, ἀπήνέα περ μάλ᾽ ἐόντα. 
Ὡς φάτο᾽ τῷ δ᾽ ἔτι μᾶλλον ὑφ᾽ Ἱμέρον ὦρσε γόοιο. 

κλαΐε δ᾽ ἔχων ἄλοχον θυμαρέα, κέδν εἰδυίων. 

ὡς δ᾽ ὁτ᾽ ἂν ἀσπασίως γη γηχομένοισι φανείη, 

ὦντε Ποσειδάων εὐεργέα γή ενὶ πόντῳ : 

ῥωΐση ἐπειγομεένην ἀνέμῳ. καὶ κύματι πήγῳ" 23, 

παῦροι δ᾽ ἐξέφυγον πολιῆς ἁλὸς ἡπειρόνδε 

νηχόμενοι, πολλὴ δὲ περὶ χροὶ τέτροφεν ἄλμη" 

ἀσπάσιοι δ᾽ ἐπέβαν γαίης, κακότητα φυγόντες" 
ὡς ὥρα τῇ ἀσπωστὸς ἔην πόσις εἰσοροώσῃ" 

δειρῆς, δ᾽ οὔπω πάμπαν ἀφίετο πήχεε λευκώ. 24 

καί νύ κ' ὀδυρομένοισι φάνη ῥοδοδάκτυλος ἡ ἥως, 

εἰ μὴ ἄρ᾽ ἄλλ᾽ ἐνόησε θεὰ γλαυκῶπις ᾿Αβθήνη᾽ 

γύκτα μεν ἐν περώτη δολιχὴν σχέθεν, Ἠώ δ᾽ αὖτε 

ῥύσατ᾽ ἐπ᾽ ᾿Ωκεανῷ χρυσόθρονον, οὐδ᾽ ἔα ἵππους 

ζεύγνυσθ' ὠκύποδας, φάος ἀνθρώποισι φέροντας, 24 

Λάμπον καὶ Φαέθον! , τ᾽ Ἢώ πῶλοι ἄγουσι. 

καὶ τότ᾽ ἄρ᾽ ἣν ἄλοχον προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς" 

Ὦ γύναι, οὐ γάρ σω πάντων ἐπὶ πείρατ᾽ ἀέθλων 

ἤλθομεν, ἀλλ᾽ ἔτ᾽ ὄπισθεν ἀμέτρητος πόνος ἔσται; 

πολλὺς καὶ χωλεπὸς, τὸν ἐμὲ χρὴ πάντω τελέσσαι. 25 

ὡς γάρ γὴν ψυχὴ μυθήσατο Τειρεσίαο 

ἤματι τῳ, ὅτε δὴ κατέβην δόμον᾽ ̓Αἴδὸς εἴσω, 

νόστον ἑταίροισιν διζήμενος, ηδ᾽ ἐμοὶ αὐτῶ. 

25: ὅτ ἂν] ὅτανΐν. 10. φα 

247. τότ 
231. ἔτι] ἄρα Η. 232. κεδνὰ ξιδυῖαν. 

γείη)] φανήῃ ὟΝ». 234. εὐξεργέα. 240. ἀφίετο] ἀφείετο Ν, 

Ρήν. 251. μυθήσατο] μαντεύσατο Ἡ. ὙΥ. ᾿ 

τοῦ ἀριφραδῶς. Η 1]. 235. Κύματι 
πηγῷ] ᾿Απαγεῖ (εὐπαγεῖ οἴη. ΜΔϊ.)" 
ἢ μέλανι. ὦ, 237. Δέδρομεν οχί. Γρ. 
τέτροφεν. ΝΙπα. ς. 56. 243. Νύκτα 

τησιν τοῦ ὅθεν (πρὸς ἀνάκτησιν τοῦ Ὃ 

δυσσέως Βατῃ. ε Μ8.). ψα]ρ. 242 
“Ῥύσατ᾽] ᾿Εκώλυσεν. ὦ. 4246. Ἔασ 

ἰοχί. Γρ. ἄγουσιν. ΨΜιηα. 5. 248. 

μὴν ἐν πέρατι δολιχήν) Πρὸς τέλει αὐτὴν 
ἊΝ Ἀ -“ οὖσαν δολιχὴν ἐπέσχεν, ὑπὲρ τοῦ εἰς 
πλέον ἀλλήλων ἀπολαῦσαι. ὦ. Ἔν 

, Ε Ἁ ΄ Ν "“ περάτῃ) Ηδη πρὸς τῷ πέρατι καὶ τῷ 
τέλει οὖσαν. Δολιχήν] Οὐκ ἐν τῷ κα- 
θόλου, ἀλλὰ τότε ἐσομένην πρὸς ἀγανάκ- 

γάρ πω πάντων] Τοῦτο θέλει εἰπεῖν" μ΄ 
μου τὴν ψυχὴν ταράξῃς, οὔπω γὰρ ε΄ 
τέλος τῶν κακῶν ἦλθον, ἀλλ᾽ ἔτι μέλ 
πονεῖν. ἀλλὰ τρωπῶμεν εἰς κοίτην. ς ἡ 

251. Μαντεύσατο] ϑιιργαβουρίαπι μὲς 
θήσατο. ΗαΥ]. “26ο. Καί τοι θεὸς ἔμ᾽ 



"118. ΧΧΙΠ. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Ψ. 2ς4---.-281. 7 ὃ 

"λλ᾽ ἔρχευ, λέκτρονδ ̓ ἴομεν, γύνωι, ὄφρω καὶ ἡδὴ 

σνω ὕπο γλυκερῷ τωρπώμεθα κοιμηθέντε. 255 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε περίφρων Πηνελόπεια" 

ὑνὴ μὲν δὴ σοί γε τότ᾽ ἔσσεται, ὁππότε θυμῷ 
Ἷ εθέλης" ἐπεὶ ἄρ σε θεὸ ποίησαν ἱκέσθα: 

ἶκον εὐκτίμενον, καὶ σὴν ἐς πατρίδω γαϊων. 
"λλ᾽ ἐπεὶ εφράσθης, καί τοι θεὸς ἔμβαλε θυμῷ, 2ὅο 

ἴπ᾿ ἄγε μοι τὸν ἄεθλον" ἐπεὶ καὶ ὄπισθεν, ὀΐω, 
γεύσομνωιι" αὐτίκω δ᾽ ἐστὶ δαήμεναι οὔτι χέρειον. 
Τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς" 

δμιμονίη, τί τ᾽ ἄρ᾽ αὐ με μάλ᾽ ὀτρυνέουσα κελεύεις. 

ἰπέμεν: αὐτὼρ ἐγὼ μυθήσομαι, οὐδ᾽ ε ἐπικεύσω. χός 

ὐ μέν Το θυμὸς κεχωρήσεται" οὐδὲ “γὰρ αὐτὸς 

γαΐρω" ἐπεὶ μώλω πολλὼ βροτῶν ἐπὶ ὥστε ἄνωγεν 
θεῖν, ἐν χείρεσσιν ἔχοντ᾽ εὐήρες ἐρετιμόν᾽ 

ἰσόκε τοὺς ἀφίκωμαι, οἱ οὐκ ἴσασι θώλωσσαν, 
γέρας, οὐδὲ θ᾽ ἅλεσσι μεμεγμένον εἰδὰρ ἔδουσιν" 270 
ὑδ᾽ ἄρα τοί γ᾽ ἴσασι νέως φοινικοπαρήους, 

ὑδ᾽ εὐήρε᾽ ἐρετμῶ, τώ τε πτερὼ γηυσὶ πέλονται. 

ἥμα δέ μοι τόδ᾽ ἔειπεν ἀριῴραδες, οὐδέ σε κεύσω" 

ππότε κεν δή μοι ξυμίβλήμενος ἄλλος ὁδίτης 
ὑηη ἀθηρηλοιγὸν ἔ ἐχων ἀνὼ φαιδίμῳ ὦ ώμώ, 275 

αἱ τότε μ᾽ ἐν γαίη πήξαντ' ἐκέλευσεν ἐρετμὸν, 

ρξανθ' ἱερὼ κωλὰ Ποσειδάωνι ἄ ὥνωβκτι, 

ἐρνειὸν, ταὺρόν, τε, συῶν τ᾽ ἐπιβητορω κάπρον, 
ἴκωδ᾽ ἀποστείχειν, ἔρδειν 9 ἱερῶς ἑκατόμβας 
"βανάτοισι θεοῖσι, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσι, 280 
ὥσι μάλ᾽ ἑξείης" θάνωτος δέ μοι εξ ἁλὸς αὐτῷ 

256, προσέξειπε. 25. σοί] σύ . 250. βοῖκον. 261. βείπ᾽. 
᾽64. ὀτρυνέουσα ὀτρύνουσα ὙΥ͂. 265. βειπέμεν. 266. θυμὸς κεχαρήσε- 
αἰ] θυμῶ κεχαρίσεαι Ἡ. κεχαρήσεαι ΡῖῸ ν. 1. ἡ. 4665. ξάστε. ασ6ο. ἀφί- 
μαι] ἀφίκομαι . 10. Είσασι. 270. ἀνέρας] ἄνερες Ἡ. ἀνέρες Κ΄. Υ. 
"71. τοὶ ξίσασι. 273. τοδ᾿ ἔειπεν] τόδε εἶπεν Υ. 10. ἔξειπεν. 
)7γ6. μ᾽ ἐν] δὴ ΗΟ Ν. 277. βέρξανθ᾽. βάνακτι. 470. βοίκαδ᾽. βέρδειν. 

θαλε θυμῷ] 1ὺ εἰπεῖν ὅτι ποιῆσαί σέτ, Ψιυϊν. 264. Τί γάρ (51ς.)}7 Τί δήποτε. 
αἱ ἕτερον (Μ18. Βαγηο5. ὕστερον) δεῖ, Μυϊρ,- 279. Ἐξ ἁλός] Γρ. ἔξαλος, 

ΝῊ 2 



970 ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Ψ. 282-202. 18. ΧΧΊΤΙΙ. 

ἀβληχρὸς μάλω τοῖος ἐλεύσεται, ὅς κέ με πέφνη 
γήρω ὕπο λιπώρω ἀρημιένον" ἀμφὶ δὲ λαοὶ 

ὄλβιοι ἔ ἐσσοντωι" τάδε μοι φάτο πάντω τελεῖσθωι. 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε περίφρων Πηνελόπεια" 

εἰ μὲν δὴ γηράς γε θεοὶ τελέουσιν ἄρειον, 

ἐλπωρή τοι ἔπειτα κακῶν ὑπάλυξιν ἐσεσθαι. 

Ὃς οἱ μεν τοιαῦτω πρὸς ὠλλήλους ἀγόρευον. 

τόφρω δ᾽ ἄρ᾽ Εὐρυνόμη τε ἰδὲ τροφὸς ἔντυον εὐνὴν 

ἐσθητος “μαλακῆς, δωΐδων ὕ ψὸν λωμπομενάων. 

αὐτὰρ ἐπεὶ στόρεσαν πυκινὸν λέχος εγκονέουσαι, 

γρηὺς μὲν κείουσω πώλιν οἰκόνδε βεβήκει 

τοῖσιν δ᾽ Εὐρυνόμη θαλαμηπόλος ἡ ἡγεμόνευεν 

ἐρχομένοισι λέχοσδε, δάος μετὰ χερσὶν ἔχουσα 

ες θάλωμον δ᾽ ἀγαγούσω πάλιν κίεν" οἱ μὲν ἔπειτα 

ἀσπάσιοι λέκτροιο παλαιοῦ θεσμὸν ἵκοντο. 
Αὐτὰρ Τηλέμωχος καὶ βουκόλος δὲ συβώτης 

σαῦσαν ἄρ᾽ ὀρχηθμοῖο πόδας, παῦσαν δὲ γυναϊρκως". 
αὐτοὶ δ᾽ εὐνάζοντο κωτῶ μέγαρα σκιόεντῶ. 

Τὼ δ᾽ ἐπεὶ οὖν φιλότητος ἑτωρπήτην ἐρωτεινῆς, 

τερπέσθην μύθοισι, πρὸς ἀλλήλους ἐνέποντες" 

ή μὲν ὁσ᾽ ἐν μεγάροισιν ἀνέσχετο δῖω γυναικῶν, 

20ι 

30. 

487. ξελπωρί 

10. γυναῖκας 
301. ἐνέποντες ἐνέ 

282. ὕπο] ὑπὸ Η. 10. λαβοί. 285. προσέβειπε. 
200. βεσθῆτος. 202. ῥοϊκόνδε. 208. πόδας οτἵ|ῖ Η. 
γυναῖκες ΘΧ ΘΙηθη6, [ογΐαδθ86 γθοθηῖ, Η. ΡΟΙ 5. 
ποντε, ἃ τη. ρ΄. Η. Υ. 402. δῖρα. 

ἤγουν ἔξω τῆς θαλάσσης. Ψιηά. 5.5. 

206. ᾿Ασπάσιοι λέκτροιο] ᾿Ασπαστῶς 
καὶ ἐπιθυμητικῶς ὑπεμνήσθησαν τοῦ πά- 
λαι τῆς συνουσίας νόμου. Ἄι]ρ., 'ἈΑρισ- 

τοφάνης καὶ ᾿Αρίσταρχος πέρας τῆς ᾿Οδυσ- 
σείας τοῦτο ποιοῦνται. “]ς. Ψ]πα. 

μὸν ῖ ἵκοντο) Τοῦτο τὸ τέλος τῆς Ὀδυσ 
σείας φησὶν ᾿Αρίσταρχος καὶ ᾿Αριστοφά 
γης. Ω. ΗεΔι].π ΧΡΑπὸ τοῦ ψῶ τ 

Λλεπτύνω. πᾶν γὰρ τὸ κατερχόμενον 

θεν, οὐ τοιοῦτον κατέρχεται μέχρι τέ 
λους. Ω. Θιιο ρογίηραϊ 50Π0}} 

133. ᾿Ασπάσιοι λέκτροιο παλαιοῦ δεσ- Ὠοη ἸἸαιοῖ, ΑὮ δὰ ψολοέντι, ν. 330. 

᾿Μοηάμ [ογίαββο ΜΙ] ποι βῖ5. Θα [10 ]5. 
τι, ΒΌΤΤΜ. 

Ἢ ΡΟΥΒΟΠῈ5 ἦα ΠΟΟ 50 ῃ0}10 ἴῃ οοα, Η 1]. “΄ Βουῖρβιῦ δηίαψια τηδη18», 8684 απὸ Ρᾶῦ 
“Κ (85. δαπγχοάιτπι ποΐαϑ τηλγρίηὶϊ Δα 110, ποῖ οοά. ΨΙπά. 5: Ροβί ἢ ης γΘΥΒ ἢ 5.10 
«υαὐξιιου ᾿ῃ ΤΠ ΤΆ} Βοποηγαΐο ρα ποῖα, οὕ ΤᾺ ΠῚ5 ὈΓΪπηἃ τα ΠἶῸ βου ρεϊ, τέλος ᾿Οδυσσείας, 
ΝΙΒΙΠΟΒἾηι15. ΒΘ ΠΘῈ ἴα, οὔἶδπιὶ ἰάθη οοάοχ οοηθ ποῖ. [πὶ 5610]. ]α. οἀα, δηΐ, Ρ0ὲ 
50 ΠΟ Ια δα ἢ, ν. ἤονὰ ἱποῖρὶῦ Ππθαγιτη βουῖ.5. ΒΌΤΤΜ, ᾿ 

Νδιη οχΧ ΗΔ]. Ἰοιημηα Ὠ111111ΠῈ “4 
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" “ , ᾽ ὅν, 4, , οἱ “ἢ 

ἀνδρῶν μνηστήρων ἐσορωσ ἀΐδηλον ὁμιλον' 
δ “ “ Ν » ν “»" 

οἱ ἔθεν εἴνεκω πολλὼ, βόως, καὶ ἴφια μήλω, 
ἔσφαζον" πολλὸς δὲ πίθων ἠφύσσετο οἶνος. 305 

αὐτὰρ ὁ διογενῆς Ὀδυσεὺς, ὅ ὁσωῶ κήδε ἔθηκεν 

ἀνθρώ βώποις, ὅσα τ᾽ αὐτὸς ὀϊῷσας ἐ ἐμόγησε, 

πάντ᾽ ἔλεγ᾽" ἡ δ᾽ ἄρ᾽ ἑτέρπετ᾽ ἀκούουσ᾽, οὐδὲ οἱ ὕπνος 

πίστεν ἐπὶ βλεφάροισι, πάρος κατωλέξαι ἃ ἅπαντα. 
Ἤ ῥξατο δ᾽, ὡς πρῶτον Κίκονας δάμασ'" αὐτῶρ ἔπειτω 310 

ἤλθ᾽ ὡς Λωτοφάγων ἀνδρῶν πίειραν ὥρουρων᾽ 

δ᾽ ὅσω Κύκλωψ, ἔρξε, καὶ ὡς ὠπετίσατο ποινὴν 
ἰφθίμων ἑτάρων, οὺς ἤσθιεν, οὐδ᾽ ἐλέωιρεν᾽" 

Ἶδ᾽ ὡς Αἴολον Ὡρκεθ᾽, ὅ μιν πρόφρων ὑπέδεκτο, 
καὶ πέμπ᾽" οὐδὲ πῶ αἴσω φίλην ἐς πατρίδ᾽ ἱκέσθαι 315 

ἥην, ἀλλώ μιν αὖτις ἀνωρπάξασω θύελλα 

404. βέθεν. Είφια. 405. βοῖνος. 

» δ νυ 7 ΄ 7 7 ᾿ πόντον ἐπ ἰχβυόεντω φέρεν μεγάλω στενώχοντω 
ΝΠ ἣν « ᾿ π 5 7 

ἠδ ὡς Τηλεπυλον Λωιστρυγονίήν ἀφίκῶνεν. 
ἢ ,»"» 5.ϑ Ὑ 9... ε 

οἰ γηάς τ᾽ ὄλεσαν καὶ εὐκνήμιδας ἑτωίρους 

406. διβογενής. 308. βοι. 
411. ἦλθ᾽ ὡς] ἦλθες (810) Η. Μαμῃϊβεβία, 564 Ἰον ββίπια οογπιρίοϊα. Τμϑρϑη- 
ἄἰιηλ ΘΏ] ΠῚ} ἦλθ᾽ ἐς ΔΛ. 

ραν. 412. βέρξε. 

300. Καταλέξαι] Καθέκαστον εἰπεῖν. 
Νυ]ρ. 410. “Ρητορικὴν ποιεῖται ἀνα- 
κεφαλαίωσιν τῆς ὑποθέσεως καὶ ἐπιτο- 

μὴν τῆς ᾿Οδυσσείας. 
σεν ᾽Δρίσταρχος τοὺς τρεῖς καὶ τριάκοντα. 

Ἤρξατο δ᾽ ὡς πρῶτον] 

Οὐ καλῶς ἠθέτησεν ᾿Αρίσταρχος τοὺς γ΄ 

καὶ λ΄. ῥητορικὴν γὰρ τεποίηκεν ἀνακε- 
φαλαίωσιν καὶ ἐπιτομὴν τῆς ᾿Οδυσσείας. 
ΝΡ. Ω. Ηιΐς 5οβο]ο ἴῃ Με- 
αἴο]. βιιθ)θοῦιιτ. ἁἰ ΡΥΟΙχυ 6 
οὐκ. Ω, οἱ Ἐ. 81. αἴνοϑυϑο, τὖ γοίογι 
Μαἰιιβ, ἃ αἰΐοτο Εἰ. 80. 6 4 βοο- 
Ἰϊὰ βυρουϊογα ραγίϊην διυηρία βιιηΐ. 
Ηοο διιΐθηι ΒΟ ο ιπὶ 1 ἰ᾿ια οου- 
το θας αἰιὰμη οαμ θη) 1ἰβα θη αι 
νΟΥΌΙΒ ΑΥΤΆ ΙΟΘ ἢ 5ῖνθ ῬΟΙΠι5 

καλῶς οὖν ἠθέτη- 

Τὼ νιυἱ]ραΐα ἰδοῦοηθ ἱποοηοίηηθ ροϑίζιπὶ ὡς, πλ] 0 
σομηπΙοάϊιι5 ἀπὸ κοινοῦ 5 ρΡΙοΐα. ΡΟΉ ΒΒ. ἦλθ᾽ ἐς ὙΥ, 

417. μεγάλα] βαρέα Ν. 
10. πίειραν] πίη- 

Οἀνββθο ἀύριπηθηζαμ, αιοα ἴῃ οο- 
ἀἴοο Ῥαϊδίηο αιοαιθ ἱπνθηΐ φιοά- 
46 (υἱ αἸΧΙ Ρ. 6.) αἴ α ΤΖοίζε 
8 ΤΙγΟΟΡΒΤΌΟΠΘΠῚ ΘΟΙΏΠΊΘΗΓΆΓΙΪΚ 
{ΓΔ βου ρίι πη 511 Πἰο γθρθΐθυθ ΒΡ υ- 
5641: ναυϊδηΐθθ διιΐθῃ) ἸΘΟΙΟΠ68, 
αυάτιηὶ Δ᾽αιοῖ ΟὈβοῦνανῖ, ἴῃ ϑαϊτ, 
Μράϊο]. οορῃμοβοθηΐ ἀαοσιη ΠΟ 
ἰηΐογεδῦ. Π|ῸΔ ὑπιπὶ Πυ]ι5 ἰοοῖ 
6556 ΠΠΟΠΘΙΘ Ρατάθδι, αιοα ἴῃ ἰοη- 
Θἰβϑί μα οἵ Ρ6Ὺ βίηριϊα τηυϊΐα ἐχρὰ- 
τἰὰθ Παυγα ΠΟ η6, ἴῃ ἰοσῸ ἰαῃθῃ 
6 ΤηΓογῖβ π6 νοῦθοὸ υϊάθμι ἰδ ρσι- 
| ΒῈΡΡΊΊΟΙ 5. 111 αἰδοῖ! οἵ σίους 
Ρούβϑοης αἰ τῇ σοΟηϑβρθοίτῃ Ρτὸ- 
ἀθιιηΐ νουβιθιιβ τ 68--τό2γ. 011 λ΄: 
Ὁ νι ἀθ βομο α. 5311. Ἤην] ᾿Αντὶ 
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πάντας" Οδυσσεὺς δ᾽ οἷος ὑπέκφυγε γηὶ μελαίνη" 420 

καὶ Κίρκης κατέλεξε δόλον, πολυμηχανίην τε" 

ἠδ᾽ ὡς ᾿Αἴδεω δόμον ἤλυθεν εὐρώεντω, 

ψυχῇ χρησόμενος Θηβαίου Τειρεσίαο, 

γηὶ πολυκληϊδι, καὶ εἴσιδε πάντας ἑταίρους, 

μητέρα θ᾽, ἡ μεν ἔτικτε, καὶ ἔτρεφε τυτθὸν ἐόντων" 428 

Ἴ6᾽ ὡς αειρήθμα ἀδινώων φθόγγον ἅ ὠκουσεν" ᾿ 
ὥς θ᾽ ἵκετο πλαγκτὰς πέτρας, δεινήν τε Χάρυβὲιν, 

Σκύλλην θ᾽, ἣν οὐ πώποτ᾽ ὠκήριοι ἄνδρες ἄλυξαν" 

ἠδ᾽ ὡς ᾿Ηελίοιο βόως κωτέπεφνον ἐταϊίροι" 
ὯᾺ ὡς νήω, βοὴν ἔβαλε ψολόεντι κεραυνῷ 330 
Ζεὺς ὑψιβρεμέτης" ἀπὸ δ᾽ ἔφθιθεν ἐσθλοὶ ὁ ετώιροι 

πάντες ὁμῶς, αὐτὸς δὲ κακὰς ὑπὸ κήρας ἄλυξεν" 
ὥς θ᾽ ἵκετ᾽ ᾿Ωγυγίην γήσον, νύμφην τε Καλυψώ, 

ἣ δὴ μιν κωτέρυκε, λιλαιομένη πόσιν εἰνωι, 

ἐν σπέσσι γλαφυρόῖσι, καὶ ἔτρεφεν, ἠδὲ ἔφωσκε 335 

θήσειν ἀθάνατον καὶ ἀγήραον ἤμωτω πάντα" 

ἀλλὼ τῷ οὔπτοτε θυμὸν ἐ ενὶ στήθεσσιν ἔπειθεν" 

Ἶδ᾽ ὡς ἐς Φαίηκας ἀφίκετο, πολλὼ μογήσας, 
ΟἹ ὶ δῇ μὲν περὶ κῆρι, θεὸν ἃ ῶς9 τιμήσαντο, ' 

καὶ πέμψαν σὺν νηὶ φίλην ἐς πατρίδω γαϊων, 440. 

χωλκόν τε, χρυσόν τε ἅλις, ἐσθητά τε δόντες" 

τοῦτ᾽ ἄρα δεύτατον εἰ εἶπεν ἔπος, ὅτε οἱ γλυκὺς ὕπνος 

λυσιμελὴς ἐπόρουσε, λύων μελεδήματα, θυμοῦ. 

Ἢ δ᾽ αὖτ᾽ ἄλλ᾽ ἐνόησε θεὼ γλαυκῶπις ᾿Αθήνη: 

ὁππότε δή ῥ᾽ ̓ Οδυσήω ἐέλπετο, ὃν κωτὼ θυμὸν, 345 

420. τπη0 115 που ὙΥ͂, 422. ὡς ̓ Αἴδεω] ὡς εἰς ᾿Αἴδεω Η, ΥΥ͂, Ἐροίθ: 

νἹ. βιιργα δὰ λ΄. 654. ΡΟᾺΒ, 324. εἴσξιδε. 527. πλαγκτὰς) πλαγκτάς 
τεῦ. 431. ἔφθιθεν] ἔφθιθον Ν. 237. ἀλλὰ τῷ] ἀλλὰ τοῦ Η. ἀλλ᾽ 
᾿αὐτοῦΝ. 430. ἔώς. 441. βάλις, ξεσθῆτά τε. 3242. δεύτατα ξβεῖπε 
βέπος. βοι. 245. βεβέλπετο, ῥόν. 

τοῦ ἡ. Μ85. ΒΑγη68. 322. Εὐρώεντα] ριοι, ἀσθενεῖς. Βαῃη. 6 Μ5. 420, 

Ἤτοι πλατὺν, παρὰ τὸ εὖρος" ἢ σκοτει- Ἔβαλεν} Νῦν ἀντὶ τοῦ ἔκλασεν. νυ ὶρ. 

ν. υϊρ. Γρ. ἠερόεντα, ΜΙηά. 5. ψολόεντι) Καυστικῷ. Ψόλον γὰρ τὸ ᾿ 
σᾺ 8: ̓Ακήριοι ἄνδρες ἄλυξαν] Χωρὶς κη- ἄσβολον ποιοῦν. α]ρ. Αἀά, μοδέ 
ρὸς, χωρὶς θανάτου. νυ ρ. Καὶ ἀκή- 500]. 256. 443. Λυσιμελής] Ὁ τὰ 
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β εὐνῆς ἧς ἀλόχου ταρπήμεναι, ἠδὲ καὶ ὕπνου, 

αὐτίκ᾽ ἀπ᾽ ̓ Ωκεανοῦ χρυσόθρονον Ἠριγένειαν 

ὦρσεν, ἵν᾽ ἀνθρώποισι φόως φέρη" ὦρτο δ᾽ ᾿Οδυσσεὺς 

εὐγης εκ μωλωκῆς, ἀλόχῳ δ᾽ ἐπὶ μῦθον ἔτελλεν᾽ 

Ὥ γύναι, ἤδη μὲν πολέων κεκορήμεβ᾽ ἀέθλων 250 

ἀμφοτέρω" σὺ μὲν ἐνθάδ᾽ ε ἐμὸν πολυκηδέοι νόστον 

κλαίουσ᾽" αὐτὰρ ἐμέ Ζεὺς ἄλγεσι καὶ θεοὶ ἄλλοι 

ἱέμενον, πεδάασκον ἐ ἐμῆς ἀπὸ πατρίδος αἴης" 
γὺν δ᾽ ἐπεὶ ἀμφοτέρω πολυήρατον ἱκόμεθ' εὐγῆν, 

κτήματα μέν, τά μοί ἐστι, κομιζέμεν ἐ εν μεγάροισι" 355 

μῆλα, δ᾽, ὥ, μοι μνηστήρες ὑπερφίαλοι κατέκειραν, 

πολλὰ μὲν αὐτὸς ἐγὼ ληΐσσομιαι, ἄλλα δ᾽ ᾿Αχαιοὶ 

δώσουσ᾽ Ἴ εἰσόκε πάντας ενιπλήσωσιν ἐπαύλους. 

ἀλλ᾽ ἥτοι μὲν ἐγὼ πολυδένδρεον ἀγρὸν ἔπειμι, 
ὀψόμενος πατέρ᾽ ἐσθλὸν, ὅ 0 μοι πυκινῶς ἀκάχηται 460 

σοὶ δὲ, γύναι, τάδ᾽ ἐπιστέλλω, σινυτῆ περ εούση" 

αὐτίκω γὰρ φάτις εἰσιν ὥμ᾽ ἠελίῳ ἀνιόντι 

' ἀνδρῶν μνηστήρων, οὺς ἔκτωνον ἐν μεγώροισιν' 
εἰς ὑπερῷ ἀναβασω, σὺν ἀμφιπόλοισι γυνωιξὶν, 

᾿". μηδέ τινῶ προτιόσσεο, μηδ᾽ ε ἐρέεινε. 46ς 

Η ῥα, καὶ ὠμῷ ὠμοισιν ἐδύσωτο τεύχεω καλά" 

ὦρσε δὲ Τηλέμαχον καὶ βουκόλον Ἰδὲ συββώτην, 

πάντως δ᾽ ἐντε ἄνωγεν ὠρήϊω χερσὶν ἑλέσθαι. 

οἱ δέ οἱ οὐκ ἀπίθησων" ἐθωρήσσοντο δὲ χωλκῷ" 

446. μῆς. 448. φέρῃ] φέροι Ἡ. Ν. Υν. 453. διέμενον. 454. ἀμ- 
φοτέρω] ἀμφότεροι Η. ἡ. ρα ἴῃ 50Π0]. τηᾶῦρ. Η. ἀμφοτέρω τι τΘΧίι5 8ιι:- 
ῬΓᾶ 3251. 457. ᾿Αχαιβοί. 4.58. ἐπαύλους] ἐναύλους Η. 450. ἔπειμι] 
ἄπειμι Ἡ. 461. ἐπιστέλλω] ἐπιτέλλω ὟΥ͂. 4609. βοι. 

μέλη τοῦ σώματος παριείς" ἢ ἀμέριμνος. Ω. (Η1]|.) 453. Πεδάασκον) ᾿Εδέσ- 
ψυὶρ. 350. Ὦ γύναι ἤδη μὲν πολέων] μουν. Ω. ᾿Ενεπόδιζον. νεὶρ. 4.87. 
Ἡ σύνταξις οὕτως, ὦ γύναι ἤδη μὲν πο- Ληΐσσομαι) Κτήσομαι. Ψυὶϊν. 564. 
λέων κεκορήμεθ᾽ ἀέθλων, νῦν δ᾽ ἐπεὶ ἀμ- Ἑἰς ὑπερῷ ἀναβᾶσα] Καταλείπει τὴν 
φοτέρω πολυήρατον ἱκόμεθ᾽ εὐνὴν, σὺ μὲν γυναῖκα θαῤῥῶν τῷ πατρὶ αὐτῆς καὶ τοῖς 

᾿ ἐν τοῖς οἴκοις ἐπιμελείας ἀξίου τὰ κτή- ἀδελφοῖς. ἢ δῆθεν ὡς ἀγνοοῦσαν τῶν πε- 
ΗΒ. Ἀ » ἣν ὦ ΄ " ΄ ἈΧῸΝ ΄ , -“ 

Ἰ μᾶτα, ἐγω γὰρ αὐτὸς λαφυραγωγήσω τὰ πραγμένων τὸ ἀληθές" ἢ ἐμπιστεύων τῇ 

᾿ θρέμματα ἅπερ οἱ μνηστῆρες κατέφαγον. ᾿Αθηνᾷ. Ψυϊο. 46ς. Προτιόσσεο] 
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ὦϊξαν δὲ θύρας, ἐκ δ᾽ ἤϊον᾽ ἥρχε δ᾽ ᾿Οδυσσεύς. 47 
᾿, μὴ ,ὔ ε ᾿ ἃς ͵ Ἂν Ὕ  ΑΓ, , 

ἤδη μὲν φάος εν ἐπὶ χβόνω" τοὺς δ᾽ ἄρ᾽ ᾿Αθήνη 
νυκτὶ κατωκρύψασα θοῶς ἐξῆγε πόληος. 

Προσδέχου. ὦ, 472. ξῆγε] Ἐξέβαλεν. Ψιυρ. 



ἸῊΣ 

ΟΜΗΡΟΥ͂ ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ ὦ. 

Ὡ, δ᾽ ᾿Οδυσεὺς σὺν πατρὶ καὶ υἱέϊ μάρνατ᾽ ᾿Αχαιοῖς. 

Ὑπόθεσις. Ψυχοπομπίαν" καὶ ᾽Οδυσ- 
ἕως ἄφιξιν πρὸς Λαέρτην τὸν πατέρα 
ἰς τοὺς ἀγροὺς, καὶ ἀναγνωρισμόν" ἐπι- 
τρατίας (80Υ. -εἰας] τῶν ᾿Ιθακησίων, 

αἱ συνθήκας ᾿Αθηνᾶς κελευσάσης. Ὁ. 
[ὰς τῶν μνηστήρων ψυχὰς “Ἑρμῆς εἰς 
ἴδον κατάγει (Ῥα]. ἴπ8. καὶ κατα- 
κευὴ περὶ τῆς δευτέρας νεκυομαντείας 

ται). καὶ ἀναγνωρισμὸς ᾽Οδυσσέως 
νεται πρὸς τὸν ἑαυτοῦ πατέρα Λαέρτην. 

αὶ ταραχὴν τοῖς ᾿Ιθακησίοις γεγενημέ- 
ἣν ἐπὶ τῇ τῶν μνηστήρων ἀναιρέσει 
Αθηνᾶ κωλύει. ΨΝυ]ρ. Ρα]. 1, ἙἭ, μῆς 
ἑ ψυχάς] ᾿Αρίσταρχος ἀθετεῖ τὴν νε- 
υἷαν, κεφαλαίοις τοῖς συνεκτικωτάτοις 

οἶσδε. Ὅτι οὐκέτι καθ᾿ Ὅμηρον ψυ- 
“πομπὸς ὁ ἝἝρμῆς. οὔτε τὸν ᾿Απόλλωνα 
πὶ τῆς πυκτικῆς, εἰ μὴ ἅπαξ. ᾿Αλλ᾽ 
ὑδὲ χθόνιος ὁ θεός. οὐκ εὐθέως ὁ εἰς ἄδου 
ατελθὼν χθόνιος" ἐπεὶ καὶ ᾿Αθηνᾶ δι᾽ 
ρακλέα' καὶ “Διδης ᾿Ολύμπιος. Κυλ- 

ἥνιος δὲ οὐδαμοῦ εἴρηται. ἢ ἅπαξ. 
ὑκ ἔξω λόγου καὶ σῶκος, καὶ ἰήϊος᾿Απόλ- 

ὧν, ᾿Αλλὰ πῶς αἱ ψυχαὶ οὐκ αὐτόμω- 

ἰο Β0 δ) οἰταν νον βδίμῖβ. ΒΌΤΥΜ. 

ΔΟΙροΥῈ ΓΟΒροηβιοηθη ἀσυνδέτως, 

᾿ὰ ο. ΒΌΤΊΤΜ. 
ΨΟΙ,. 11. 

ῬΜΗΣ δὲ ψυχὰς Κυλλήνιος ἐξεκαλεῖτο 

τον κατίασιν, ὡς ἐν ᾿Ιλιάδι ; οὐδὲν κω- 
λύει καὶ παραπέμποντος αὐτάς τινος. 

᾿Αλλ’ αὗται καὶ ἄταφοι κατίασιν. ἴσως 

διά τι καθάρσιον, ἢ διὰ τὴν Ἕρμοῦ πρό- 
γοιῶν κηδομένου τοῦ ᾽Οδυσσέως διὰ τὴν 
συγγένειαν. ᾿Αλλ᾽ οὐδὲ ἔοικεν εἰς ἄδου 
λευκὴν εἶναι πέτραν (11.). τὰ πρὸς 
τὴν ἡμέραν ἐστραμμένα αὐτῆς λευ- 
καίνεται. ἴλκαιρος δὲ καὶ ἡ ᾿Αχιλ- 
λέως καὶ ᾿Αγαμέμνονος ὁμιλία: καὶ 
᾿Αγωμέμνων οὐκ ἀγείρει τὴν στρατείαν, 
ἀλλ᾽ ὁ Νέστωρ. εὐκαίρως ἀναπληροῖ 
τὰ ἀλλαχοῦ παραλειφθέντα. Πῶς δὲ 
καὶ σῶμα διέμεινε τοῦ (30Γ. τὸ) ᾿Α- 
χιλλέως ἐπὶ τοσαύτας ἡμέρας (65.) ; 

διὰ τὴν Θέτιν, ὡς καὶ τὸ Πατρό- 
κλου, ᾿Αλλὰ καὶ τὸ ἀριθμεῖν τὰς 
μούσας (6ο.) οὐχ ὁμηρικόν. τί 
λύει ἅπαξ; Αλογον δὲ καὶ ἐπὶ τῶν 
νεῶν ὄντων αὐτῷ (807. αὐτῶν) λέγειν, 
ὅτι δείσαντες τὰς Νηρηϊδας ἔφυγον ἐπὶ 

ἀπὸ τοῦ τῶν Μυρμιδόνων 
ναυστάθμου. Πῶς δὲ καὶ ὁ ᾿Αμφιμέ- 
δων ἐπίσταται τὴν ἐν τοῖς ἀγροῖς ἐπι- 

κω- 

Ἁ δ Ὁ 

τὰς ναὺυς“. 

5" Ηἰς οἵ ἴῃ ᾿πβοαπθηΐθιιβ ουΐαιια Αὐἰβέαγοποαγατη ΟΡ] οὐ Ἰομτ πὶ ΓΟΒρΟ βῖο νο] 50 ]ι- 

Ὁ Βαβρίοουν, ἰδία ἢ Ἰμτγαβαμ 6556 8} 1115 απ ποὰ δηϊπιδἀνογίογθηϊ, ἃ γοῖθο ἅπαξ 
51. δηΐοα οἴϊδιη, δηΐθ οὐκ εὐθέως, ἢ ᾿ἰπβογίαπι ογαϊ 

ἃ οὐά. τοῦ. αποα δυοίογϊαΐο δα. δηΐ, ἀο]ον!. 
ὄγου, καὶ σῶκος (8ς. Ἕρμης καλεῖται, []. υ΄. 72.)., καὶ ἰήϊος ᾿Απόλλων (ογίαδ556 1]. «΄. 
52. υδὶ νἱὰ. Ηδονη. οἵ οἵ. διιη. δὰ ο΄. 265.). 
“ Ἀρρανοῖ εἷς ἰπιογοϊάῖββο, ἔφυγον ἕκαστοι ἐπὶ τὰς ἰδίας ναῦς, ἀσὸ τοῦ κι «. «. 

ΔΦαηροηάσηι απΐθη ραΐο ἅπαξ, οὐκ ἔξω 

ΒΟΤΊΜ. 
γιά. 

ΟΟ 



ῳ8Ω 

ἀνδρῶν μνηστήρων' ἔχε δὲ ῥάβδον μετὰ χερσὶ 

καλῆν, χρυσείην, τῇ ων ἀνδρῶν ὅ οέματα θέλγει, 

ὧν ἐθέλει, τοὺς δ᾽ αὖτε καὶ ὑπνώοντως ΕὙ εἰρει" 
»" ν᾽ 57) 

Τῇ ῥ ἄγε κινήσας" ταὶ 

4. ἐθέλει] ἐθέλη Η. 
’ὔ Ν 3 ,ὔ 

πέτετο κρωτὺς ᾿Αργειφόντης. 

βουλήν (150.) ; ἐκ τῶν εἰκότων τεκμαί- 
Α "Μ Ἀ ΕῚ -Ὁ“ εἶ Ἀ 

ρεται. Καὶ ἄλλως δὲ ἐκ τῆς κατὰ τὴν 
,ὔ Ν 

στιχοποιίαν δεινότητος, τὸ ποίημω τὸν 
« ε "» Ἁ ,, 

Ομηρον ὁμολογεῖ. Καὶ νεκυομαντείαν 

μὲν ἄν τις εἰκότως τὴν λίαν“ εἶπεν, νε- 
κυῖαν δὲ ταύτην. α]ρσ. Κυλλήνιος] 

, “ 

Ὃ ἐν Κυλληνίῳ ὕρει τῆς ᾿Αρκαδίας ἀν- 
Ἃ αστραφείς (ϑ0Υ. ἀνατρ.). ἢ ὁ ὕπνου δω- 

΄ὉὋὮὉ 7 

ρητικὸς, ὧς τῶν κύλων ἔχων τὰς ἡνίας. 

κυλάδες γὰρ συνεσταλμένου τοῦ νυ τὰ 
, - 

ὑπὸ τοὺς ὀφθαλμοὺς μέρη, ἔνθεν ταῦτα 

οἰδεῖν οἱ ᾿Αττικοὶ κυλοιδιᾷν καλοῦσιν “. 
νυ]. Ὅτι κῶμος ἐν τῇ Κυλλήνῃ ἥ 
Ε " Ε 7 ὟΝ: “ 2 ἐστιν Ὄρος ᾿Αρκαδίας, ἢ ὃ τῶν κυκλάδων 
τ αμέκι 4 ε ζΧΖᾺ Ν δι καὰν Ν ἔχων τὰς ἡνίας, κυκλάδες δὲ αἱ ὑπὸ τοὺς 
» ͵ 
ὀφθαλμοὺς ἰθύτητες. Ο, Ἔχε δὲ 

ῥάβδον] Παρὰ τὸ ῥᾷον βαδίζειν δ αὐ- 
τῆς. Ὁ. 7. ᾿Απυπέσησιν ὁρμαθοῦ) 

ἀ Μδηϊοβῦση δὲ, δὶς ἃἰΐαθο πηοαο πα] ανὶ σὴν ἐν τῇ λ΄. ἀς ἴῃ ἔουβ. ΠΑΓΓΆΠΟΩΘ 
ΒΥ Π65115 40] ἰὼ ΜΆ, 56 ᾿πν θη 556 (Ἰοἰΐ λίω τοροϑαϊ τὴν δ 

221, Ρἵ ΒοΥΊθ 6 σὴν λῇν. 
4 Τὴ ρᾶ, αὖ. ἔαϊ κοίλων κοιλάδες τοῦ ἥ-ττιοὶ δεινοὶ ἄσα. κυκλωσίω κ. 

ΒΔΙΡΟΠ5 οὐ ΒΆΓΠΘΒΘ 5 οχ Επδί, οἵ ιν, Μ.ν. Κυλλήνιος φοΥγοχογιιηῖ, ΑἸογϑ18 
06 αιοά ᾿Ποχὴ ΛΘροδαογιπς, ὃ τὰς ἡνίας τῶν κ. ἔχων. 

Ετ αυδηᾶο ρτὸ κυλάδες γὰρ βουϊθυηΐς κύλοι γὰρ ἢ 

ΧΙ. Τὰ οοὐἕοῦ μοί. δα 5680]. λ΄. 

οἴϊαιῃ Μ3ὃ3. κυλωδίων ἀπεῃῖΐο. 

σρΡΘΒΑΥ ἢ} ΤΠ πΟοη ν᾽ ἀοθαία. 

ΟΔΥΣΣΕΙ͂ΑΣ Ω. 

δὲ τρίζουσαι ε ἐποντο. ΓῚ 

ὡς δ᾽ ὅτε νυκτερίδες μυχῷ ἄντρου θεσπεσίοιο 

τρίζουσαι, ποτέονται, ἐπεί κέ τις ἀποπέσησιν 

ὁρμαθοῦ ἐ ςκ πέτρης; ἀνώ τ᾽ ὠλλήλησιν ἔχονται" Ἷ 

ὡς αἱ τετριγυίοι ἅμ᾽ ἡϊσαν' ἥρχε δ᾽ ὥρω σφιν ᾿ 

Ἑρμείας ἀκάκητω κατ᾽ εὐρώεντα, κέλευθα. Ιο 

πὰρ δ᾽ ἴσαν ᾽Ωκεανοῦ τε ῥοὰς καὶ λευκάώδω πέτρην, 
ἠδὲ παρ Ἠελίοιο πύλας, καὶ δῆμον Ὀνείρων, Ι 

ἤσαν" αἶψα δ᾽ ἵκοντο κατ᾽ ὠσφοδελὸν λειμιῶνω, εἦ 

Ῥοβίῖ πῆς νούϑαμη δάάι Η. 
11. πέτρην] πέτραν. ἃ 

᾿Ἐπειδὰν μία αὐτῶν τῆς συνεδρίας ἐκπέ- 

ἜΝ Ἢ 118. ΧΧΥΝ 

: τὴν μετὰ χερσὶν ἔχων, ̓ 

σῃ. ὁρμαθὸς δὲ τὸ ἐξ εἱρμοῦ ἄθροισμα, 
Ω. 8. Ὁρμαθοῦ ἐκ πέτρης] Τῆς ἐπαχο, 
λήλου πετρώδους ἐπισυνθέσεως, ἢ ἁ 

λαις ἀνημένας (Μ5. Βᾶγηρθ5. συν 

μέναις, Ῥᾶγη. -αι) παρὰ τὸ εἴρειν. ἐ 
φέρει γὰρ, ἀνά τ᾽ ἀλλήλῃσιν ἔχονται», 
Μασ. το. ᾿Ακάκητα] Ἔνιοι μὲν ἀμέ- 

τροχός, κακῶς (Βαγη. 6 Μ8, ἀμέτοχος 
κακῶν). ἔστι γὰρ ὃ θεὸς δοτὴρ ἀγαθῶν." 
ἔνιοι ἀπὸ ᾿Δκακησίου ὄρους ἐν ̓Αρκαδίᾳ.. 
δοκεῖ γὰρ ὁ θεὸς ᾿Αρκὰς εἶναι. Ψαϊβᾳ,, 
11. Λευκάδα πέτρην] Πρὸς τοῖς καταχ-, 
θονίοις μέρεσι. νυ ]ρ. Ψιά. οἱ δὰ ᾿' 

1.2 Δῆμον ὀνείρων Τὴν γύκτα, ἐν ἢ 

τῃ γὰρ (δ τπὶρ. ἐν ἤ φαίνονται) οἱ ὄνει-. 
βοις ὦ. -υϊκ ο ΤΣ Κατ᾽ ἀσφοδε 
λειμῶνο;] Ἔν λειμῶνί τέ φησι τὰς 

--ῖασος -αὐ--- 

Ἂμ. 

« ἢ ια΄ ἢ, 6. γα ρβοῦϊαπ λ. 
ΒυΤΤΜ. 

: ΄αὰ Μ. 

λάδες, ΡΓΙμ λυ τὴ ορογχίυί κῦλα, ἀρὶπῆσ δος. Ὠ0 ΡΙΘΘΘΙμΐ Εἴγπι. οἱ Επϑῖ, φιογαηι ἷ 
ἀὐοίογϊζαϊο βοῦῖθα5 ροίϊι5 κυλάδων ἔ χων χὼς ἡνίας, (061 γα πἰξοδίο οἴΐαιη ργφθοῖ 
Ο,, Οὔ 5 ΔΙ Οα ἢ {ΠΡ} 1] πο τ 650 ἴῃ οαἸοηο Μ6410}. ᾿ῃητδοίαπι το] αὶ, Ῥοβ 
ΥῸΧ 8ἃὴ 51[ σοιτηρία οΧχ ἔσνες οὴ ΟΘχοῦῖη. ΒΟΌΤΊΤΜ. 



818. Χχιν. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Ω. 14--.3., δῷ 

ἔνθω τε ναίουσι ψυχαὶ, εἴδωλω καμόντων. 

Εὖρον δὲ ψυχὴν Πηληϊάδεω ᾿Αχιλῆος, 15 

καὶ Πατροκλήος, καὶ ἀμύμονος ᾿Αντιλόχριο, 

Αἴαντός δ᾽, ὃ ὃς ἄριστος ἔην εἰδός τε, δέμας τε, 

τῶν ἄλλων Δαναῶν, μετ᾽ ἀμύμονα Πηλείωνω. 

ὡς οἱ μέν περὶ κεῖνον ὁμίλεον" ἀγχίμολον δὲ 

ἤλυϑ᾽ ἔπι ψυχὴ ᾿Αγαμέμνονος ᾿Ατρείδωο 20 

ἀχνυμένη᾽ περὶ δ᾽ ἄλλαι ἀγηγέραθ᾽, ὅ οσσωι ὥμ᾽ αὐτῷ 

οἴκῳ ἐν Αἰγίσθοιο θάνον, καὶ πότμον ἐπέσπον. 

τὸν προτέρη ψυχὴ προσεφώνεε Πηλείωνος" 

β ᾿Ατρείδη, περὶ μέν σε φάμεν Δὲ τερπικερωύνῳ 
᾿ νδρῶν ἡ ἡρώων φίλον ἔμιμενωι ἥματω πάντα" 25 

οὕνεκα, πολλόισίν τε καὶ ἰφθίμοισιν ὦ ὠνώασσες 
2) δήμῳ ἔ ἐνί Τρώων, ὅθ, πάσχομεν ἄλγε ᾿Αχαιοί. 

ἥ τ᾽ ἄρω, καὶ σοὶ πρῶτα παραστήσεσθαι ἔμελλε 

μοῖρ ὀλοὴ, τὴν οὔτις ἀλεύεταιι, ὅς κε γένηται. 

ὡς ς ὄφελες τιμῆς ἀπονήμενος, ἡσπερ ἄνασσες, 39 

ἥμῳ ἔνι Τρώων θάνατον καὶ πότμον ἐπίισπ εἰν" 

ᾧ κέν τοι τύμβον μὲν ἐποίησαν Πανωχαιοὶ, 

14. ξείδωλα. 17. βεῖδος. 20. ᾿Ατρεξίδαο. 22. βοίκῳ. 24. σε 
ἄμεν] σ᾽ ἔφαμεν Ν'. 10. ᾿Ατρεβίδη. 26. 30. βάνασσες. 27. ᾽Αχαι- 

οἱ. 22. Παναχαιβοί. 

λ΄. 

"ἰκεῖν ἐπεὶ καὶ ἐκ μελιᾶν (Η658. Ἐ. Καμόντων] Γρ. θανόντων. Μιηά, ς. 
144.). οὐ μέντοι τὸν ᾿Αχέροντα διαβαί- 28. ΠΡΩΙΤῚ ἢ. Πρὸ τοῦ δέοντος και- 
νουσιν" ἄταφοι γὰρ τέως εἰσίν. Ω. ροῦ. Πόθεν δὲ ἤδει ὁ ̓Αχιλλεύς ; εἰκὸς 

᾿Ασφοδελὸν εἶδος βοτάνης, ἐξ οὗ ἐάν τις παρ᾽ ἄλλου πεπύσθαι αὐτόν. οὐ γάρ τι 
οι. οὐκέτι διψᾷ οὐδὲ πεινᾷ. δηλοῖ δὲ ἐν ἄδου ἔστιν διασκοπεῖν, ἀλλ᾽ ὅτι αὐτή 

διὰ τούτου ὅτι οἱ ἐν τῷ ἄδῃ οὐδὲ ἐσθίου- ἐστιν ἢ ὑπόθεσις. νυ ϊρ. 29. Ὅς κε 

σιν οὐδὲ πίνουσιν. ΟΦ. ᾿ΑΣΦΟΔΈΛΟΝ. ἴδηται] Γράφεται, ὅς κε γένηται, ἤτοι 

Ἄκαρπον φυτὸν ὁ ἀσφόδελος. νῦν τὸν τόν. γενηθῇ. Ὁ. 430. Ὥς ὄφελες Τότε θα- 
τὸν λέγει τὸν ἀσφοδελώδη. Δ ι]ρσ. 14. νεῖν ὅταν ὁ πόλεμος. καὶ οὕτως ἂν ἐπέ- 

Γ 510 οἁ. δῃί., Αὐβορποηδὶδ οοτίο, Οποᾶ ταϊηΐπλθ πορ]! σοπάμμη, οὐ αἰ Βηου τα θη] 
ἰπ Ἰοχίως Ἰδοῦϊοιο Τροθρίδ οἵ ἴῃ βοβο] δίς ΘΧΡ]Ἰολτϊομο. Βφοοητξ. οπΐηι ἴῃ Ἰεπιπγαῖθ 
θΟδιιθυηἴ Ἰδοίϊ Ομ 6 ἢ ἴοΧ.ι5 πρῶτα. Ἐππδίδι. σρῶταν ἤγουν πρὸ καιροῦ κατὰ σοὺς ᾿Ατοι- 
«ούς. διὰ οἵ. Ἠοϑγοῖι. Υ. Πρωΐί.----καὶ πρὸ τοῦ δέοντος καιροῦ. Ῥμοιῖ. Πρωΐ. ταχέως. «ρὸ 
Ὁρῶ. Οομΐγα πρῶτα ἀρὰ πυ] απὶ σα] Οβϑοστδρθοσαι ᾿ϊα ΧΡ ἰσαίαγ. ΟὐΆΓΟ νἱάθ δὴ 
ρωΐ ΥΘΓΡᾺ 51} ἴῃ ΤοΧίι δου ρίαγα, απο, τοῖο ἃ) ῬΟΓρΡΟΓΔ ἢ 781 Ομ ἰΠηϑου Ὁ τὶ (πρωΐ 

τι») πρώ φι), παϊὰ δἰ γυ]σαΐα μοαϊο Ιοεοῦο. ΒΌΤΤΜ. 

ΟΟΖ 



9 84. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Ω. 433-07. 118. ΧΧΙΥ. 

δέ κε καὶ σῷ παιδὶ μέγα κλέος ἤρα ὀπίσσω" 

γὺν δ᾽ ἄρα σ᾽ οἰκτίστω θανάτῳ ἐμιώρτο ἁλῶναι. 

Τὸν δ᾽ αὖτε ψυχὴ προσεφώνεεν ᾿Ατρείδαο᾽ 25 

ὄλβιε Πηλέος υἱε, θεοῖς ἐπιείκελ᾽ ᾿Αχιλλεῦ, 

ὃς θάνες ἐν Τ' γοίη, ἑκὼς ἼΑργεος" ἀμφὶ δέ σ᾽ ἄλλοι 

χτείνοντο Τρώων καὶ ᾿Αχαιών υἱες ἄριστοι, . 

μαρνάμενοι περὶ σειο᾽ σὺ δὲ στροφάλιγγι κονίης 

κεῖσο μέγως μεγωλωστὶ, λελωσμένος ἱπποσυνάων. 409. 

ἡμεῖς δὲ πρόπων ἥμαρ ἐμαρνάμεθ'" οὐδὲ κε πάμπαν ' 

παυσάμεθα πτολέμου, εἰ μῆ Ζεὺς λαίλαπι παῦσεν. ' 

αὐτὰρ ἐπεί σ᾽ ἐπὶ νήως ἐνείκωμεν ἐκ πολέμοιο, , 

κάτθεμεν ἐν λεχέεσσι, καθήραντες χρόω καλὸν 
ὕδατί τε λιαρῷ, καὶ ἀλείφατι" πολλὼ δὲ σ᾽ ἄμφις 45. 

δάκ υῳ θερμὼ χέον Δαναοὶ, κείροντό τε χαίτας. ᾿ β ΡΜ χ ρ χ, 
μήτηρ δ᾽ εξ ἁλὸς ἤλβε σὺν ἀθανάτησ᾽ ἀλίησιν, , ἢ 

ἀγγελίης ἀϊουσα" βοὴ δ᾽ ἐπὶ πόντον , ὀρώρει ᾿ 
θεσπεσίη᾽ ὑπὸ δὲ τρόμος ἔλλαβε πάντως ᾿Αχωιούς" ' 
καί νύ κ' ἀναΐξαντες ἔβων κοίλας ἐπὶ νήας, 50. 

εἰ μὴ ἀνὴρ κατέρυκε, πωλωαιά τε πολλώ τε εἰδὼς, Ἵ 
Νέστωρ, οὗ καὶ πρόσθεν ἀρίστη φαίνετο βουλή; 

ὅς σφιν εὐφρονέων ὠγορήσωτο καὶ μετέειπεν" 

ἼἼσχεσθ, ̓ Αργεῖοι, μὴ φεύγετε, κοῦροι ᾿Αχαιῶν" 
μήτηρ εξ ὡλὸς ἥδὲ σὺν ἀβανάτησ᾽ ἁλίησιν 55) 

ἔρχετωι, οὗ πωιδὸς τεθνειότος ἀντιόωσω. 
Ἃς ἔφαθ᾽" οἱ δ᾽ ἔσχοντο φόβου μεγάθυμοι ᾿Αχαιοί. ' 

44. ξαλῶναι. 340. ᾿Ατρεξίδαο. 46. ἐπιβείκελ. 47. ξεκάς. 48. ᾿Αχαιβῶν,, 
40. σεῖο] σοῖο ἩῸ Υ͂. 10. δὲ] δ᾽ ἐν ὟΥ. 41. οὐδέ κε] οὐκέτι Ἡ. οὐδέ τι γ. 
45. ἀλείφατι, οἴ ἐλαίω βιιργάδογ. Η. 10. ἄμφις] ἀμφὶ Η. 46. κεϊξ' 

ρόντο] κείραντο Ἡ. Υ͂. 47. ἀθανάτῃσ᾽] ἀθανάτης Ν. 49. ὑπὸ] ἐπὶ Η. 
10. ἔλλαβε] ἤλυθε Ψ. 10. ᾿Αχαιβους. 1. βειδώς. 53. ὅς σφιν] ὅ σφιν , μ᾿ 
10. μετέξειπεν. 54. ᾿Δργεῖξοι. ᾿Αχαιξῶν. 56. τεθνειότος] τεθνηότος 
10. ῥοῦ. 57. ἔσχοντο 564 1 βιρεῖ ἔ Η. ἴσχοντον. 10. ᾿Αχαιβοί. β 

- γευαθεα Ὁ ΠῚ 7. - ᾿ Ι τυχες καὶ τῆς τιμῆς ἧσπερ ἐβασίλευες. μῳ, βροντῇ. ὦ. 48. ᾿Αγγελίης] Νῦν. 
Ωῷ. 409. Σὺ δὲ στροφάλιγγι κονίη)] τοῦ θρήνου. Ψια]ρ. ςο. Ἔβαν κοίλας. 
Παρόσον ὃ ἄνεμος ἀνακινῶν τὸν κονιορτὸν ἐπὶ νῆας} ᾿Απὸ τοῦ ναυστάθμου τῶν' 
ποιεῖ τοιαῦτα. ΘΟ. 42. Λαίλαπι] ᾿Ανέ- Μυρμιδόνων ἐφοίτων ἐπὶ τὰς ἰδίας ναῦς... 



18. ΧΧΙΨΥ. ΟΔΥΣΣΕΙ͂ΑΣ Ω. ς8----82. οδῦ 

ἀμφὶ δέ σ᾽ ἔστησαν κοῦραι ὡλίοιο γέροντος, 
ἡἴκτρ ὀλοφυρόμενωι, περὶ δ᾽ ἄμβροτα εματα ἔσσω». 

Μωῶσαι δ᾽ ἐννέω πᾶσαι, ἀμειβόμενωι ὁ ὀπὶ κωλῆ, όο 
ἡρήνεον' ἔνθα, κεν οὔτιν᾽ ἀδάκρυτόν Ὑ ἐνόησως 

᾿Αργείων" τοῖον γὰρ ὑπώρορε Μοῦσα λιγέιω. 

ἑπτὰ δὲ καὶ δέκα μέν σε ὁμῶς νύκτως τε καὶ ἥμαρ 

κλαίομεν, ἀθάνατοί τε θεοὶ, θνητοί τ᾽ ἄνθρωποι 

ἵ τωκαιδεκάτη δ᾽ ἔδομεν πυρὶ, πολλὰ δέ σ᾽ ὥμφις ός 

μῆλα κατεκτάνομεν μώλω πίονα, καὶ ἐλικας βως. 
καίεο δ᾽ ἔν τ᾽ ἐσθητι θεῶν, καὶ ὠλείφωτι πολλῷ, 

β αἡ μέλιτι, γλυκερῷ" πολλοὶ δ᾽ ἥρωες ̓ Αχιαιοὶ 

εὐχεσιν εῤῥώσαντο πυρὴν πέρι κωιομένοιο, 

πεζοί θ᾽ ἱππηές τε πολὺς δ᾽ ὀρυμαγδὸς ὁ ὀρώρει. 7ο 

αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ σε φλὺξ ἡ ἤνυσεν Ἡφαίστοιο, 

Ἴώθεν δή τοι λέγομεν λεύκ᾽ ὀστέ, ᾿Αχιλλεὺ, 

οἴνῳ ἐν ὠκρήτω, καὶ ἀλείφατι δῶκε δὲ μήτηρ 
χρύσεον. ἀμφιφορηα" Διωνύσοιο δὲ ϑώρον 

φάσκ' ἔμεναι, ἔργον δὲ περικλυτοῦ Ἡφαίστοιο. 75 

ἐν τῶ τοι κέτωι λεύκ᾽ ὀστέω, φαίδιμ ᾿Αχιίλλεῦ, 

μίγθα δὲ Πατρόκλοιο Μενοιτιάδαο θανόντος" 

χωρὶς δ᾽ ᾿Αντιλόχοιο᾽ τὸν ἔξοχα τες ἁπάντων 

τῶν ἄλλων ἑτάρων, μετὼ Πάτροκλόν γὰ θωνόντω. 

ἀμφ᾽ αὐτοῖσι δ᾽ ἔπειτα μέγαν καὶ ἀμύμονα τύμβον 80 
χείαμεν ̓ Αργείων ἱερὸς στρατὸς αἰχμητάων, 

ἀκτή ἔπι προὐχούση, ἐπὶ πλωτεὶ Ἑλλησπόντῳ" 

50. ξείματα βέσσαν. 6ο. βοτί. 61. ἐνόησας ἃ Ὠ]. ΡΥ. ἐνόησα ΟΧ 
᾿ϑηηθη. ναϊάθ γθοθηῖ Η, ΡΟΙΒ. 62. ᾿Αργείξων. 63. ἑπτὰ δὲ] δὲ 
δα ὁχ γθοθηβ. Η. 65. δέ σ᾽ ἄμφις] δ᾽ ἐπ᾿ αὐτῶ Η. 66. βέλικας. 
6. ἐν ξεσθῆτι. 68. ᾿Αχαιβοί. 60. πέρι καιομένοιο] περικκαιομένοιο Υ͂. 
.73. βοίνῳ. 74. Διωνύσοιο) Διονύσοιο ἰθΘχί,, Διοννύσοιο μτῸ ν. 1, ἡ. 75. βέρ- 
γὸν. 81. ᾿Αργείξων. 

Ὁ. Οἵ, δα τ. ποῖ. 3. 62. Τοῖν δὲ δῶρον] Ἥντινα δέδωκεν αὐτῇ ὁ 
᾿ γὰρ ὑπώρορε] Λείπει τὸ, πένθος. ὦ. Διόνυσος, ὅταν παρὰ τοῦ Λυκούργου 
ὅς. Πολλὰ δ᾽ ἐπ᾿ αὐτῷ ἰοχί. Γρ. πολ- διωκόμενος κατέφυγεν εἰς αὐτήν. τοῦτο 
λὰ δέ σ᾽ ἀμφίς. Νιμά. 5. οἴ 56. δὲ εὑρήσεις ἐν τῇ Ἰλιάδι (ζ΄. 1530. 
6γ. Ἔν τ᾽ ἐσθῆτι θεῶν] Τῇ δεδομένῃ 844.) πλατύτερον. ῷ. ἡς. Περί- 
εὑπὸ Νηρηΐδων. ὦ, 174. Διωνύσσοιο κλυτὸν ἴῃ Ηδγ]. 5ιιροῦϑοῦ. ΡΥῸ νὰγ, 
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ὥς κεν τηλεφανὴς ἐκ ποντόφιν ἀνδράσιν εἴη 

τοῖς, οἱ γὺν γεγάασι, καὶ οἱ μετόπισθεν ἐ ἐσοντῶι. 

μήτηρ δ᾽, αἰτήσασα θεοὺς, “περικαλλέ ἄεθλα ὃς 

βθηκε μέσῳ ἐν ἀγώνι ὠριστήεσσιν ᾿Αχαιῶν. 

ἤδη μὲν πολέων τάφῳ ἀνδρῶν ἀντεβόλησω 

ἡρώων, ὅτε κέν ποτ᾽ ἀποφθιμένου βασιλῆος β 
ζώννυνταί τε νέοι, καὶ ἐπεντύνοντωι ἀεθλω" 

ὠλλά κε κεῖνω μάλιστω ἰδὼν θηήσαο θυμῷ, 90 

οι ἐπὶ σοὶ κατέθηκε θεὼ περικαλλέ᾽ ἄεθλα: β 

ἀργυρόπεζα Θέτις" μώλω γὰρ φίλος ἤσθα θεοῖσιν. 
ὡς σὺ μὲν οὐδὲ θανὼν ὅ ὄνομ᾽ ὥλεσας, ὠλλώ τοι αἰεὶ 

πάντας ἐπ᾿ ἀνθρώπους κλέος ἔσσεται ἐσθλὸν, ᾿Αχιλλεῦ. 

αὐτὰρ ἐμοὶ τί τόδ᾽ δὸς, ἐ ἐπεὶ πόλεμον τολύπευσω : ο5 

ἐν νόστω γάρ μοι Ζεὺς μήσατο λυγρὸν ὀλεθρον, 

Αἰγίσθου ὑ ὑπὸ χερσὶ, καὶ οὐλομένης ἀλόχοιο. 

Ως οἱ μὲν τοιαῦτω πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον. 

ὠγχίμολον δέ σφ᾽ ἥλθε διώκτορος ἢ Αργειφόντης, 

ψυχὰς μνηστήρων κωτάγων, Ὀδυσηὶ δωμέντων" Ιοο. 

τῶ δ᾽ ἄρα θαμβήσαντ᾽ ἰθὺς κίον, ὡς ἐσιδέσθην" ᾿ 
ἔγνω δὲ ψυχὴ Αγωμέμνονος ᾿Ατρείδαο 

παῖδα Μελανθηος, τὸν ἀγακλυτὸν ᾿Αμφιμέδοντα" 

ξεῖνος γάρ οἱ ἔήν, ᾿Ιθάκη ἔ ἔνι οἰκία ναΐων. 

τὸν προτέρη ψυχὴ προσεφώνεεν ᾿Ατρείδαο᾽ [ΟΣ 

᾿Αμφίμεδον, τί παθόντες ε ἐρεμυνὴν γαίον ἔδυτε, 

πάντες κεκριμένοι καὶ ὁμήλικες Ὁ ; οὐδὲ κεν ἄλλως 

κρινώμενος λέξαιτο κωτὼ πτόλιν ἄνδρως ἀρίστους. 

ή ὕμμ ἐν γήεσσι Π ἐσειδάων ἐδώμασσεν, 

ὄρσως ἀργωλέους ἀνέμους καὶ κύμωτω μακρά; 110 
Ι 

86. ᾿Αχαιξῶν. 80. ἐπεντύνονται) ἐπεττύνοντωι Ψ', 90. θηήσαο] ἐτε- 
θήπεας Ὗ. Ὁ. ξιδών. 5. ἐπεὶ πόλεμον] καὶ ἐπὶ πτόλεμον Ν. 10. ῆδος. 
ο6. μήσατο] ἐμήσατο Ἡ. [ΟἹ1. ἐξιδέσθην. 102. 1ΟΓ5. ᾿Ατρεβίδαθ. 
103. Μελανθῆος, τὸν ἀγακλυτὸν] φίλον Μελανῆος ἀγακλυτὸν Η. ὙΥ͂, Μελανῆος ! 
οἴίαπα Υ. 104. ῥοι. Γοίκια. ᾿ ἢ 

Ιοοῖ. 800. Ζώννυνταί τε νέοι] Εὐ- ξόται καὶ ἀκοντισταὶ καὶ δισκοβόλοι 
τρεπίζονται πρὸς τὰ ἄθλα, ἀπὸ δὲ ζώννυνται, γυμνοὶ δὲ δρομεῖς καὶ παλαισ- 
μέρους τὸ ζώνγυνται" ἡνίοχοι γὰρ καὶ το. ταί. ὦ, Ζώννυνται] Ἔν περιζώμασιν 
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Ἷ που ἀνάρσιοι ἄνδρες ἐδηλήσαντ᾽ ε επὶ χέρσου, 

ϑοὺς περιταμνομένους Ἶδ᾽ οἰῶν πώεω καλά; ; 

τὲ περὶ πτόλιος μωχεούμενοι δε γυναικῶν ἦ 

ἐπέ μοι εἰρομένῳ" ξεῖνος δέ τοι εὔχομωι εἶνωι. 
͵ οὐ μέμνη, ὅτε κεῖσε κατήλυθον ὑ ὑμέτερον δῶ, 11 

ὑτρυνέων Ὀδυσῆα, σὺν ἀντιβέω Μενελάῳ, 

Ἰλίον εἰς ἅμ’ ἔπεσθαι, εὐσσέλμων ἐπὶ νηῶν; 

μηνὶ δ᾽ ἄρ᾽ οὔλῳ πάντα περήσωμεν εὐρέα πόντον, 

σπουδὴ παρπεπιθόντες Ὀδυσσηα πτολίπορθον. 

Τὸν δ᾽ αὖτε ψυχὴ προσεφώνεεν ᾿Αμφιμέδοντος" 120 

μέμνημαι, τάδε πάντω διοτρεφές, ἃ ως ἀγορεύεις" 

οὶ δ᾽ ε ἐγὼ εὖ μώλα πάντα καὶ ἀτρεκέως καταλέξω, 

μετέρου θανάτοιο κωκὸν τέλος, οἵον ἐτύχβη. 

β ἀγώμε Ὀδυσσῆος δὴν οἰχομένοιο ϑώμαρτα" 

ἡ δ᾽ οὐδ᾽ ἡ ἤρνειτο στυγερὸν γάμων, οὔτ᾽ ἐτελεύτω, 125 

' ἱμῖν φραζομένη θάνωτον καὶ κηρω μέλαιναν᾽ 

ἀλλὼ δόλον τόνδ᾽ ἄλλον ἐνὶ φρεσὶ μερμήριξε 
ἡσαμένη μέγαν ἱστὸν ἐνὶ μεγάροισιν ὕφαινε, 

λεπτὸν καὶ περίμετρον" ἀφαρ δ᾽ ἡμῶν μετέειπε" 

κοῦροι, ἐμοὶ μνηστηρες, ἐπεὶ θάνε δῖος Ὀδυσσεὺς, 130 

μίμνετ᾽ ἐπειγόμενοι τὸν ἐμὸν γάμον, εἰσόκε φᾶρος 

ἐκτελέσω, μῆ μοι μετωμώλιω νήματ᾽ ὄληται, 

114. Γειπέ. 115. ὅτε κεῖσε κατήλυθον] ὅτ᾽ ἐκεῖσε κατήλθομεν Υ. 
116. Μενελάξῳ. 117. Είλιο. ῬῬοβῦ 120. ὉΠΟΙΏ18 ἸΠο] βιὰ Παροῖ ὙΥ. : 
᾿Ατρείδη κύδιστε, ἄναξ ἀνδρῶν ᾿Αγάμεμνον. 121. βαθεῖ Η., 864 Ρ]Ὸ 122. 
ἄϊιο ββαιθηίε68 ; μέωημαι τάδε πάντα διοτρεφὲς ὡς ἀγορεύεις" σοὶ δ᾽ ἐγὼ εὖ μάλα 
πάντα καὶ ἀτρεκέως καταλέξω. ΔΑα υἱππηδπι νοσθιῃ 1ἢ "Γ᾽, γρ. ἀγορεύσω. 

128.. τέλος, οἷον) μόρον οἷον Ἡ. 125. οὐδ᾽ οὔτ᾽ ὟΥ. 127. μερμήριξε] 
'μερμήριζε Ν. 120. μετέξειπε. 140. δῖος. 132. μεταμώλια) μετα- 

᾿ἀγωνίζονται. α]ρ. 112. Περιταμνο- ὅθεν εἰκὸς τὸν ᾿Αγαμέμνονα παρὰ τῷ 
᾿μένους) Περιελαύνοντας. υΐϊρ. 119. ᾿Αμφιμέδοντι μένειν, καὶ οὐ παρὰ τῷ 
ἸΣπουδ} Μόλις. Ἤθελε δὲ κρύπτειν Ὀδυσσεῖ, ΜΡ. 132. Μεταμώλια] 
ἑαυτὸν ὁ ̓ Οδυσσεὺς, μὴ βουλόμενος στρατ- Μάταια. ἐκ τοῦ μὴ ὀνεῖν, κράσει τοῦ ἡ 
"τεύεσθαι, οὐ διὰ δειλίαν 8, ἀλλ᾽ ὡς συν- καὶ ο εἰς ὦ μέγα. ΩΦ. ““ Μεταμώνια. 
ετὸς ἀνὴρ ὁρῶν τὸ μέγεθος τοῦ πολέμου. “55 50Π0]) 1 ἀϊδοτίθ." ῬΟΙΒ, ὃχ 

Εν οΥθὰ ὁ Ὀδυσσ.,τοτδειλίαν ΟἹ) ἀοβοϊοηίοβ α ΜΒ. βυρριονς Βατη. ΒΌΤΤΜ. 
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Λαέρτη ἤρωϊ τωφήϊον, εἰσότε κέν μιν 

μοῖρ ὀλοὴ καθέλησι τανηλεγέος θανάτοιο" 

μή τίς μοι κατὼ δῆμον ̓ Αχαιϊάδων νεμεσήσῃ, 135 

αἱ κεν ἄτερ σπείρου κειτωι, πολλὰ κτεωτίσσας. 

ὡς ἔφαθ" ἡμῖν δ᾽ αὖτ᾽ ἐπεπείθετο θυμὸς ἀγήνωρ. 
ἔνβω κεν ἡματίη μὲν ὑφαίνεσκεν μέγων ἱστὸν, ' 
νύκτας δ᾽ ἀλλύεσκεν, ἐπὴν δαΐδως παραθεῖτο. 
ὼς τρίετες μὲν ἔληθε δόλω, καὶ ἔπειθεν ̓  Αχαιούς" 140 

ὡλλ' ὅτε τέτρατον ἦλθεν ἔ ἐΤοδ; καὶ ἐπήλυθον ὦ ὡρωι, Ϊ 

μήνων φθινόντων, περὶ δ᾽ ἡ ἤματα πόλλ᾽ ἐτελέσθη" 

καὶ τότε δὴ τις ἔειστε γυναικῶν, ἣ σάφα ἤδη, 

καὶ τήν γ᾽ ἀλλύουσων ἐφεύρομεν ἀγλωὸν ἱστόν. - 

ὡς τὸ μὲν ἐξετέλεσσε, καὶ οὐκ ἐθέλουσ᾽, ὑπ᾽ ἀνάγκης. [45 

εὖθ ᾽ φᾶρος ἔδειξεν, ὑφήνασα μέγαν ἱστὸν, 

πλύνασ᾽, ἡελίῳ ἐνωλίγκιον, ἢ Ἴε σελήνη" 

καὶ τότε δὴ ῥ᾽ β Ὀδυσῆα κακός ποθεν ἤ' ἤγαγε δωίΐμιων ' 

ὠγροὺ ἐπ᾽ ἐσχιατιὴν, 60, δώματω ναῖε συβώτης" ὟΝ 

ἐνθ᾽ ἤλθεν φίλος υἱὸς Ὀδυσσῆος θείοιο, 150᾽ 

ἐκ Πύλου ἡμαθόεντος ἰ ἰὼν σὺν νηὶ μελωίνη" ἢ 

τῶ δὲ μνηστήρσιν θάνωτον κακὸν ἀὠρτύνωντε 

ἵκοντο προτὶ ἄστυ περικλυτόν' ἤτοι Ὀδυσσεὺς 

ὕστερος, ωὐτῶρ Τηλέμωχιος πρόσθ᾽ ἡγεμόνευε. 

τὸν δὲ συβώτης γε, κακὰ χροὶ εἴμιατ᾽ ἔχοντα, 1 ο(᾽ 

πτωχῷ λευγωλέῳ ἐνωλίγκιον, ἦδὲ γέροντι, 

σκηπτόμενον' τὼ δὲ λυγρὰ περὶ χροὶ εἵματα ἔστο. 

οὐδὲ τις ἡμείων δύνατο γνῶναι τὸν ἐόντω, 
ἐξαπίνης προφανέντ᾽ , οὐδ᾽ οἱ προγενέστεροι ἤσων" 

ἀλλ᾽ ἔπεσίν τε κωκόϊσιν ἐνίπτομεν, ἠδὲ βολῇῆσιν. ιόο 

αὐτὰρ ὃ τέως μὲν ἐτόλμω ἐνὶ μεγάροισιν ἑσῖσι β 
βωλλόμενος καὶ ἐνισσόμενος, τετληότι θυμῷ" 

1332. Λαβέρτῃ. 135. ᾿Αχαιβιάδων. 186. κεῖται] κῆται ὟΝ. 138. κεν 
καὶ ν. -. 140. τρίξετες. ᾿Αχαιξούς. 141. έτος. 142. οἰ{Π Η. Ι 
ὉΠΟΙη15 Ἰηο]άτ ὙὟΥ, 143. ἔξειπε. Ρείδη. 155. ἄστυ. 155. ξεί- Ὁ ΐ 
ματ᾽. 157. ἀπο  η8 ἱποϊ τ ὙΚ, 1. δείματα βέστο. 16ο. ἐνίπτο- ̓  
μεν] ἐνίσσομεν Ἡ. Υ'. ὙΥ. 10. βέπεσιν. τότ:. ἑβοῖσι. ὶ 

Ηλι]. 157. Σκηπτόμενον] Τῇ ῥάβδῳ ἐπερειδόμενο. Ω, τόο. “". 
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σὺν μὲν Τηλεμάχω περικαλλέα τεύχε᾽ ἀείρας 

Ἐς θάλαμον κωτέθηκε, καὶ ἐκλήϊσσεν ὀχήως" 
αὐτὼρ ὃ ἣν ἄλοχον πολυκερδείησιν ἄ ὠνωγε 

τόξον μνηστήρεσσι θέμεν πολιόν τε σίδηρον, 

ἡμῖν αἰνομόροισιν ἀέθλιω, καὶ φόνου ἀρχήν. 

δέ τις ἡμείων δύνωτο κρατερόίο βιοῖο , 

γευρῆν ἐντανύσαι, πολλὸν δ᾽ ἐπιδευξες ἡ Ἄμεεν" 

ἀλλ᾽ ὅτε χειρως ἵκανεν Ὀδυσσῆος μέγα τόξον, 

ἐν ἡμεῖς μὲν πάντες ὁμοκλέομεν ἐπέεσσι, 

' Ἰλέμαχος δέ μ᾿» οἷος ἐποτρύνων ἐκέλευσεν" 

αὐτὰρ ὁ δέξατο χειρὶ πολύτλως δ ἡος Ὀδυσσεὺς, 

»ηἰδίως δ᾽ ε ἐτάνυσσε βιὸν, διὰ δ᾽ ἡ ἤκε σιδήρου. 

στὴ. δ ὦ ἄρ᾽ ἐπ᾽ οὐδὸν ἰὼν, τωχέως δ᾽ ἐκχεύωτ᾽ ὀϊστοὺς, 
Ξεινὸν παπταίνων" βάλε δ᾽ ᾿Αντίνοον βασιληα. 
: εὐτὰρ ἔπειτ᾽ ἄλλοις ἐφίει βέλεα στονόεντω, 
ἅγτὰ τιτυσκόμενος" τοὶ δ᾽ ἀγχιστῖνοι ἔπιπτον. 

γνωτὸν δ᾽ ἥν, ὅ ῥά τίς σφι θεῶν ἐπιτάῤῥοθος ἡ ήεν. 

αὐτίκα γὰρ κατὼ δώματ᾽ ε ἐπισπόμενοι μένεϊ σῴῳ 

τεῖνον ἐπιστροφάδην' τῶν δὲ στόνος ὥρνυτ᾽ ἀεικὴς, 

«ράτων τυπτομένων, δάπεδον δ᾽ ἅπαν αἵματι θυεν. 

ὡς ἡμεῖς, ̓ Αγώμεμινον, ἀπωλόμε᾽, ὧν ἔτι καὶ νῦν 
τώματ' ἀκηδέα κεέίτωι ενὶ μεγάροις Ὀδυσῆος" 

υ γάρ πω ἴσασι φίλοι κωτὰ δώμαθ᾽ ἑκάστου, 

ἥ κ᾽ ἀπονίψαντες μέλανα βρότον εξ ὠτειλέων, 

ατθέμενοι γοάοιεν' ὃ γὰρ γέρας ἐστὶ θανόντων. 

᾿ Τὸν δ᾽ αὖτε ψυχὴ προσεφώνεεν ᾿Ατρείδαο" 
λβιε Λαέρταο σάϊ, πολυμήχων᾽ Ὀδυσσεῦ, 

.8ο. τιτυσκόμενος] τιτὑσκόμενος Ἡ. 10. ἀγχιστῖνοι] ἀγχηστῖνοι Η. 

| ̓  Ῥυὶ ᾿ΐδηνο ναγῖὰ Ἰθοῖϊο στονόεντα βέλεμνα. ΒΌΤΤΜ. 1 
Τὰ οἅ. δηΐ. μος οδί σΟὨΓυΒβὶΟ--σαρέντα πὸ συμπαθεῖν. ἩΣ. τῆς οἰκείας. 

 οΣ.. τ. ΡΡ 

179 

178 

180 

ι8ς 

190 

166. βήν. 172. βεπέεσσι. 175. δῖος. 170. ἐφίει: ἀφίει Κ᾿ 

ἷ 184. ἀξει- 

ἧς. 18γ. ξίσασι. δῶμα βεκάστου. 1900. ᾿Ατρεβίδαο. Ι01. Λαξβέρταο. 

'βο δά, δηΐ, }] Ἐπεπλήσσομεν. δ᾽ ]ς. παρέντα τὸ συμπαθεῖν τῷ ̓ Αμφιμέδοντί, 

Ὶ 79. Βέλεμνα Ἀ] Βέλη. Νυ]ρ, ΙΟΙ, ἐπαινεῖν τὸν ᾿Οδυσσέα'. οὐκ ἀπεοικὸς 

ὥλβιε Λαέρταο πάϊ ἡδόνοννάς φασιν δέ. διὰ τὸ καὶ τὸν αὐτὸν ὑπὸ τῆς συνοι- 

ΤΟ ΑΜΦΙ.- 
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ἡ ἄρα σὺν μεγάλῃ ἀρετῇ ἐκτήσω ἄκοιτιν. Ἵ 

ὡς ἀγαθαὶ φρένες ἡσαν εχέφρονι Πηνελοπ εἴη, Υ 

κούρη Ἰκαρίου, ὡς εὖ μέμνητ᾽ Ὀδυσῆος, Ά 

ἀνδρὸς κουριδίου" τῷ οἱ κλέος οὔποτ᾽ ὀλεῖται 

ἧς ἀρετῆς" τεύξουσι δ᾽ ἐπιχθονίοισιν ἀοιδὴν ' 
ἀθάνατοι χωρίεσσων ἐχέφρονι Πηνελοπ εἴη. 

οὐχ, ὡς Τυνδαρέου κούρη κωκῶὼ μήσωτο ἔργω, 
κουρίδιον κτείνωσω πόσιν᾽ στυγερὴ δὲ τ᾽ ἀοιδὴ ἣ 

ἔσσετ᾽ ἐπ᾿ ἀνθρώπους" χωλεπὴν δέ τε φήμιν ὄπασσε 
΄ Ἃ ν ΤΣ ᾽ 3 Ν 3} 

θηλυτέρησι γυναιξὶ, κῶι Νὰ πων. οὸ οὐ νώ; ᾿ 

Ὡς οἱ μὲν τοιωῦτω πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον, 

ἑστωότ᾽ εἰν ᾿Αἴδαο δόμοις, ὑ ὑπὸ κεύθεσι γαίης. Ἵ 
ἈΝ ὧκ 

Οἱ δ᾽ ἐπεὶ ἐκ πόλιος κατέβαν, τώχω, δ᾽ ὠγρὸν ἵκοντο 
κωλὸν Λαέρταο τετυγμένον, ὅν ῥώ ποτ᾽ αὐτὸς 20, 

Λαέρτης ατεάτισσεν, ἐπεὶ μάλα πόλλ᾽ ἐμόγησεν᾽ ἣ 

ἔνθα, οἱ οἶκος ἔην, περὶ δὲ κλίσιον θέε πάντη, ᾿ 

193. ἐχέφρον] ἀμύμονι ὟΥ. 105. ῥοι. 
20ο. δέ τε] δ᾽ ἐν’ Η. δ᾽ ἔνι Ὗ)'΄, οἵ δ᾽ ἐπὶ ῥτο ν. ]. 
σε ἘΓΟΎ. 201. εὐβεργός. 

10. δόμοις] πύλαις Ν. 

κούσης τὰ κάκιστα πεπονθέναι. ΨῸ]ρ. 
196. ᾽Δοιδήν] ᾿Αντὶ τοῦ, φήμην. Ψαἱρ. 
203. Κεύθεσι γαίης] Κρυπτοῖς τόποις. 
λέγει δὲ τοῖς ὑπὸ γῆν. ]ρ. 204. Οὐ 
δ᾽ ἐπεὶ ἐκ πόλιος κωτέβαν) ὝὙποστικτέον 
μετὰ τοῦτο, ἐπεί τοι ψολὸς λόφον (ΒαΙΉ. 

6 Μ5. ψιλὸς λόφος) ἐστί. Ψ]ρ. 
4οό. Κτεάτισσεν] [Ἔκτισεν. Μ᾽ υἱρ. 
Μάλα πόλλ᾽ ἐμόγησεν] κακοπάθησεν 
οἰκοδομήσας, φυτεύσας. ὦ. 207. Κλί- 

ΜΕΔΟΝ ΤΙΘΕΕ. 

205. Λαξέρταο. 

ἐπαινεῖ σὸν Ὀδυσσέα κ. «. 

203. ἑσταότ᾽ ἑστεῶτ᾽ Η. ἑσταώτ᾽ 
206. Λαβέρτης. 420ῇῆ. ῥοι βοῖκος., 

Ἰ 

σιον] Περίφραγμα. 9. “Απαξ εἴρητα: 
σημαίνει δὲ ἐξέδραν τινὰ σιγματοειδῆ, ἑ 
ἧ ἔκειντο οἱ κλισμοί. ἢ κρηπίδωμια, ἐφ 
οὗ ἐκαθέζοντο ἢ ἢ ἐκοιμῶντο. νυ]. Κλί 
σιον) Αλλο τὸ παρὰ ᾿Αττικοῖς κλίσιον 

κἀκεῖνο δ γὰρ ὡμάξης ζεύγον (516 
δεύτερον ἢ » ὃ γῦν “Ῥωμαῖοι παρὰ στάσι 
σταῦλόν φασιν. τοῦτο δὲ παρὰ. τὸ κλεί 

εἰν ὅ ἐστιν περιέχειν ἐν μέσῳ τὸὺς οἴκου: 
φησὶ γὰρ, Ἔνθα οἱ οἶκος ξην, περὶ δὲ κι 

ζ᾽ 

λ, ἴΙπ αυϊθιι5 ααδην 5. τ Δ} 1680 
σ᾽οββαμι ΗΣ. τῆς οἰκείας ἃ νοῦβι 1906, πο πη816 ΠΠδίδηι 6556, απ θη δ γογθἃ ἴῃ 6 
γρορηίί,, ὦ ἴῃ Ιοοο μη πα μ 0 Β0ΙΠ]οοῖ, 1τὰ ΔΑΒ] 11ἃ βαπῦ---σαρέντα τὸ συμπαϑεῖν περὶ. ἶ 
οἰκείας σῷ ᾿Αμφιμεέδοντι τύχης ἐπαινεῖν σὸν Οδ. 

ἀπάτην 5 τοδίθης δὐπας Πτίογθ ΘΕΕ, 4δ φαΐϊθυβ ααϊά ἢ Θ᾽ 6 οΕ15 ἴῃ σοίοτῖβ “Δοααϊονὶ : 
ἘρῸ 1ῃ5110115 1515, περὶ σ. οἶκ. οἵ σύ; 

ὨΘῺ ὨΔΌΘΟ : Ὠἰἶδὶ νῸΧ 9έε ἔογιθ, 6 ρ]οββα, ΘΕΕ ψὸ] ΘΕΕΝ. ἔσρεχεν. ααδ Ἰορὶ 

ξαϊτ. -Μοχ συνοικούσης, ΡΙΓῸ ΜΥΤᾺ νοικούσης, ἃ ΒΑΓ ΠΘΒΙΟ Γαβο ζα ἢ Θϑζ, ΒΟΌΤΊΤΜ. 
Κ Βοι, ζευγῶν δεκτικὸν, αι Θῃηθηᾶ. ἀεθοίων ϑΡροβιῃηΐο (ἀς Εχῶ;. Οἀγνβδθῶ 

148. γν ηἶβὶ φαοά Ἰάρπα αἱ τθεῖ5 σουγίαὶτ: ἀμ 
γίϑιη. ΒΟΌΟΤΊΤΜ. 

«ξῶν καὶ ζ. δ. αὐοά Πλ1Π} ΠΘΟΘββδυϊατα πο. 
Ἢ ] 



ἄν. χχτν. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Ὡ. γο8---220. 20] 

ν τῷ σιτέσκοντο καὶ ἵζανον δὲ ἴαυον 
ἡμώες ἀναγκαῖοι, τοί δ φίλα ἐργάζοντο. 

ν δὲ γυνὴ Σικελῆ γρηὺς πέλεν, ἥ ῥα γέροντα 210 

νδυκέως κομέεσκεν ἐπ᾽ ἀγροῦ, νόσφι πόληος. 

ν᾽ Ὀδὺσεὺς δμώεσσι καὶ υἱέϊ μῦθον ἔ ξείπεν" 

Ὑμεῖς μὲν νῦν ἔλθετ᾽ ε εὐκτίμενον δόμον εἴσω" 

εἶπον δ᾽ αἶψα. συῶν ἱερεύσατε, ὅστις ἄριστος" 

εὐτὰρ ἐγὼ πατρὸς πειρήσομαι ἡμετέροιο, 215 

εἴ κ᾽ ἔμ᾽ ἐπιγνοίη καὶ φράσσεται ὀφθαλμοῖσιν, 
Ιέ κεν ἀγνοίησι, πολὺν χρόνον ἀμφὶς ἐόντω. 

Ὡς εἰπὼν, δμκώεσσιν ἀρήϊα τεύχε᾽ ἔδωκεν. 

ἱ μὲν ἔπειτω δόμονδε θοῶς κίον" αὐτὰρ ᾿Οδυσσεὺς 
ἧσσον ἂν πολυκάρπου ἀλωῆς, πειρητίζων' 220 

ὑδ᾽ εὗρεν Δολίον, μέγαν ὄρχατον ἐσκαταβαίνων, 
ὐδέ Ἐν δμώων, οὐδ᾽ υἱῶν: ἀλλ᾽ ἄρα τοίγε 

ἱμασιὰς λέξοντες, ἀλωῆς ἔμμεναι ἕρκος, 
ὑχοντ᾽" αὐτὰρ ὁ τοισὶ γέρων ὁδὸν ἡ ἡγεμόνευε. 

ὃν δ᾽ οἷον πατέρ᾽ εὗρεν εὔκτιμένη εν ὠλωή,. 225 
λιστρεύοντα φυτόν" ῥυπόωντα. δὲ ἕστο χιτῶνω, 

ἰωπτὸν, ἀεικέλιον᾽ περὶ δὲ κνήμησι βοείως 
«νημίδας ἡ ῥαπτὼς δέδετο, γραπτῦς ὠλεείνων" 
γειρίδας τ᾽ ἐπὶ χερσὶ, βάτων ἕνεκ᾽" αὐτὰρ ὕπερθεν 

" 

200. ἐργάζοντο] εἰργάζοντο Μ΄. 10. βοι. βεργάζοντο. 211. πόληος] πόλιος Υ΄. 
115. ἔξειπεν. 214. δ᾽ αἶψα] δ᾽ ἔπειτα ῦ. 2106. 217. ἰταηβροηῖϊ Η. 
ἔ17. ἀγνοίῃσι] ἀγνοιῆσι Ο. 218. ξειπών. 222. υἱῶν] υἱέων Η. 
.26. ῥυπόωντα δὲ] ῥυπόωντώ τεῦ. 10. βέστο. 227. ἀξεικέλιον. 
ἐ20. χειρίδας] χειρίδω Κ΄. 

γιὸν θέε πάντη. ὅμοιον γάρ ἐστι τὸ ἐν Ἤτοι κυρίως. ἢ ποικίλους καρποὺς ἐχού- 
ἣ α΄. (425.), Ὅθι θάλαμος περικαλλέος σης. Νυ]ρ. 223. Αἱμασιὰς λέξοντες] 
ὑλῆς ψηλὸς δέδμητο περισκέπτῳ ἐνὲ Τὰ ἐκ τῶν λεπτῶν λίθων τειχία οἰκοδο- 
ὕρῳ᾽ ὅ ἐστι, τῷ μέσῳ, διὰ τὸ παντα- μήσοντες. υ]ο. 226, Λιστρεύοντα) 
ὅθεν σκοπεῖσθαι τῆς αὐλῆς. Ν᾽ ηα. 56. Περιξύοντα καὶ περισκάπτοντα. Ω. 
ἐο9. Δμῶες ἀναγκαῖοι] Οἱ ἀργυρώνητοι, Μασ. εἰς ἀρδεῖαν, καὶ ὁμάλιζοντα ". 
ὗτοι γὰρ ἀνάγκῃ δουλεύουσιν. ὦ. ᾿Αν- Ψυ]ρ. Τὸ ἑξῆς, ῥυπόωντα ἕστο χιτῶνα 

αἷοι} Χρειώδεις. Ω. Μιΐϊρ. 217. πένθος ἀέξων. ΩΦ. 228. Γραπτῦς) Τὰς 
Ἀμφί;) Χωρίς. Φ. 220. Πολυκάρπου] καταξύσεις τῶν ἀκανθῶν φυτῶν. Ω. 

ΤΩ οἀά. ἀπΐ. τς ἰΐα οοΥιρία Ἰοριηίαγ : ΛΙΓΕΎΟΝΤΑ. π- κα. σ΄. εἰς ἀνδρείαν καὶ ὀνε - 
ἰξοντα. {]ἰπλὰπὶ γουθυπὶ ἴῃ σοσοπ. ἑδοῖζο πναςαῦιαι ἴῃ στονα χίζοντα. Βᾶτη, α ΜΙ. 
Ὁ τοί) τοδί, ΒΌΤΤΥΤΜ. 

ΡΡ’ΡΩ 



φοφ ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Ὡ. 230---252. 118. ΧΧΙΥ. 

αἰγείην κυνέην κεφαλῇ ἔχε, πένθος ἀέξων. 23. 

τὸν δ᾽ ὡς οὖν ἐνόησε, πολύτλας διος Ὀδυσσεὺς 

γήραϊ τειρόμενον, μέγα, δὲ φρεσὶ πένθος ἔ ἐχίοντοῦ, 

στὰς ἄρ᾽ ὑπὸ ββλωθρὴν ὁ ὄγχνην κατὰ δάκρυον εἶβε. 
μερμήριξε δ᾽ ἔπειτα κατὰ φρένω καὶ κατὰ θυμὸν, 

κύσσαι καὶ περιφυναι ξὸν πατέρ, δὲ ἕκάστω 

εἰπεῖν, ὡς ἔλθοι καὶ Ἱκοιτ᾽ ἐς πατρίδα γαιαν" 

ῃ πρῶτ᾽ ἐξερέοιτο, ἑκαστώ τε πειρήσωιτο. 

ὡδὲ δέ οἱ φρονέοντι, δοάσσατο κέρδιον εἰνον, 

πρῶτον κερτομίοις Ὁ ἐπέεσσιν πειρηθῆναι. 

τῷ φρονέων ἰθὺς κίεν αὐτοῦ δῇῆος ᾿Οδυσσεύς" 

ἤτοι ὁ μὲν κωτ᾽ ἔχων κεφαλήν φυτὸν τιαβδηήνη μόν : . 

τὸν δὲ παριστώμενος προσεφώνεε φαίδιμος υἱός" 

Ὦ γέρον, οὐκ ; ἀδαημονίη σ᾽ ἔχει ἀμφιπολεύειν : : 
ὄρχιατον, ὠλλ᾽ εὖ τοι κομιδὴ ἔ εχει, οὐδέ τι πάμπαν, ᾿ 

οὐ φυτὸν, οὐ συκῆ, οὐκ ἄμπελος, οὐ μὲν ἐλαίη, 

οὐκ ὄγχνή, οὐ πραωσίη τοι ἄνευ κομιδῆς κατὼ κῆπον. 

ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δὲ μὴ χόλον ἔνθεο θυμῷ: 

αὐτόν σ᾽ οὐκ ἀγαθὴ κομιδὴ ἔ ἔχει, ἀλλ᾽ ἅμα γήρως 

λυγρὸν ἔχεις, αὐχμεέις τε κακῶς, καὶ ἀεικέω ἐσσαι. Τὴ 

οὐ μὲν ὠεργίης γε ἄναξ ἐ ἕνεκ᾽ οὔ σε κομίζει, 
οὐδέ τί τοι δούλειον ἐ ἐπιπρέπει εἰσοράασθωι Ἵ 

εἶδος καὶ μέγεθος" βασιληϊ γὼρ ἀνδρὶ ἔοικας. 

ες 

24: 

231. δῖος. 
238. ῥοι. 
χων ὟΥ. 
247. βερέω. 
γίης. βάναξ. 

237. βέκαστα; 
241. κάτ᾽] κάτω Ψ. κατέ: 

243. ἀδαημονίη σ᾽] ἀδαημονίης Η. 
10. ἀξεικέα βέσσαι. 250. ἀξβερ' 

252. βεῖδος. βέξοικας. [ 

235. ἑβόν. βέκαστα. 236. βειπεῖν. 
230. βεπέεσσιν. 240. δῖΡος. 
242. τὸν δὲ] τόνδε Ν'. 
240. ἔχεις] ἔχει σ᾽ 0 

251. δούλειον] δούλιον Μ΄. 

ν᾿ 

Τὰς τῶν ἀκανθωδῶν φυτῶν καταπεριξύ- 
σεις καὶ ἀμυχάς. νυὶρ. 220. Αἰ- 

γείην κυνέην] Καταχρηστικῶς, ὡς καὶ 
τὴν χαλκῆν κυνέην. αἱρ. 233. Βλω- 

θρήν] Τὴν μεγάλην, ἀπὸ τοῦ ἄνω μολίσ- 
κειν. ]ρ. 235. Κύσσαι (ες 6α. 

Δ η1,}7 Περιπλακῆναι, φιλῆσαι. ΜΝαυΐρ. 

230. Κερτομίοις ἐπέεσσιν) ᾿Απατητι- 

κοῖς, δολίοις, ἵνα μὴ τῇ αἰφνιδίῳ τα 
ἀποψύξει ὁ γέρων, ὥσπερ καὶ ὃ κύων ἀπ. 

λετο. Ω. 241. Κατ᾽ ἔχων κεφαλήν 
Κάτω ἔχων, γενευκώς. δύναται δὲ κα 

ὑφ᾽ ἕν, κατέχων. νυϊρ. 242. ᾿Αδαη: 
μονίης ἔχεις ἰοχῖ. “[η ΤηΔΥΡ. Γρ 

““ ἀδαημοσύνης, οἴη} ΘΧΡ] Οδῦ. ἀνεπισ: 
“ὁ τημοσύνη." ῬΟΙΒ. εχ Ηδη] 

 ΥΞῚ Ἐὰν 
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τοιούτῳ δὲ ἔοικως, ἐπεὶ λούσαιτο φάγοι τε, 

εὐδέμεναι μωλωκῶς" ἥ “γὰρ δίκη ε ἐστὶ γερόντων. 

ἀλλ᾽ ἄγε μοὶ τόδε εἰπὲ, καὶ ἀτρεκέως κατώλεξον, 255 
τεῦ δμὼς εἰ εἰς ἀνδρῶν; τεῦ δ᾽ ὅ ὀρχατον ἀμφιπολεύεις 
καί ΡΜ" τοῦτ᾽ ἀγόρευσον ἐτήτυμον, ὄφρ εὖ εἰδῶ, 

εἰ ἐτεόν ᾿ ̓θάκην τήνδ᾽ ἱκόμεβ᾽, ὡς οὶ ἔειπεν 

οὗτος ἀνὴρ γῦν δὴ ζυμβλήμενος ἐνθάδ᾽ ἰόντι, 

οὔτι “μάλ᾽ ἀρτίφρων' ἐπεὶ οὐ τόλμησεν ἑκάστα ,6ο 

εἰπεῖν, ἠδ᾽ ἐπακοῦσαι ἐμὸν ἔπος, ὡς ἐρέεινον 

ἀμφὶ ξείνω ε ἐμῷ, εἴ που ζώει τε καί ἐστι, 

᾿ ἤδη τέθνηκε, καὶ εἰν ̓ Αἴδαο δόμοισιν. 

ἐκ γάρ τοί ἐρέω, σὺ δὲ σύνθεο, καί μευ ἄκουσον, 

᾿ ἄνδρο. πότ᾽ ἐξείνισσα φίλη ενὶ πατρίδι γαίη, 26ς 

ἡμέτερόνδ᾽ ἐλθόντα καὶ οὕπω τις βροτὸς ἄλλος 
ξείνων τηλεδωπῶν φιλίων ἐμὸν ἵκετο δῶμα. 

εὔχετο δ᾽ εξ Ἰθώκης γένος ἔμμεναι, αὐτὰρ ἔφασκε 

᾿Λαέρτην ᾿Αρκεισιάδην πατέρ᾽ ἔμμενωι αὑτοῦ. 

τὸν μὲν ἐγὼ πρὸς δώματ᾽ ὥγων εὖ Ξ είνισσω, 270 

ἐνδυκέως φιλέων, πολλῶν κατὰ οἶκον ἐόντων" 

καί οἱ ᾿ δῶρα πόρον ξεινήϊα, οἱ οἵου ἐῴκει" 

χρυσοῦ μέν οἱ δῶκ᾽ εὐεργέος ἑπτὼ τάλαντα, 

δῶκα δέ οἱ κρητῆρα πανάργυρον, ἀνθεμόεντα, 

ϑώδεκα δ᾽ ὡπλοῖδας χλαίνας, τόσσους δὲ τάπητας, 275 

τόσσω δὲ φάρεα καλὰ, τόσους δ᾽ ε ἐπὶ τοῖσι χιτῶνας" 

χωρὶς δ᾽ αὖτε γυναϊκως ἀμύμονως, ἔργ᾽ εἰδυίας, 

453. Ρέβοικας. 254. ἢ ἡ Ὗ. 255. βειπέ. 257. Βειδῶ. 
258. ἔξειπεν. 26ο. βέκαστα. 261. βειπεῖν. βέπος. 264. ξερέω. 
260. αὑτοῦ) αὐτῶ Η. ἐσθλόν Δ΄. αὐτῷ ὝὟΥ. 10. Λαξβέρτην. 271. βοῖκον. 
472. οι. βε[οίκει. 273. ἔοι. εὐβεργέος. 274. ῥοι. 478. 276. ΡΙῸ 
ἢΐ5 ἀιιοῦιιβ νϑύβι θυ ἀπ ἀἄαί Η. δώδεκα δ᾽ ὡπλοίδας χλαίνας τόσσους δὲ 

χιτῶνας. 277. ἀμύμονας) ἀμύμονα Η. ἊΥ, 10. ἀμύμονα βέργα ξι- 
 δυίας. 

253. “ΒΟΠΟ]. ἔοικε τῷ κατὰ σὲ γε- σχεδὸν ὑπ᾽ ὑψιν φαινόμενος. Ὁ, 274. Α»- 
γηρακότι εὑδέμεναι μαλακῶς, αἴ νἱ- θεμόεντα] Λαμπρὸν καὶ καινόν. μετα- 

“ ἀθαίιν Ἰαρίββθ ἔοικεν." ΡΟΒΒ. οχ φορικῶς ἀπὸ τῶν ἀνθέων. ῷ. ᾿Ανθοῦν- 
Ηλι]. 250. Οὗτος ἀνήρ] Δεικτικῶς, ὁ τα. γυϊρ. 276. Χιτῶνας ἴοχί. Γρ. 
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τέσσαρας εἰδωλίμας, ὡς ἤθελεν αὐτὸς ἑλέσθαι. 

Τὸν δ᾽ ἡμείβετ᾽ ἐπειτὰ πατὴρ κατὼ δώκρυον εἴων" 

ξεῖν᾽, ἤτοι μὲν γαιαν ἱκάνεις, ἣν ἐρεείνεις" 280. 
ὑβρισταὶ δ᾽ αὐτὴν καὶ ἀτώσθαλοι ἄνδρες ἔχουσι" 

δώρα δ᾽ ἐτώσιω ταῦτω χαρίζεο. μυρί᾽ ὀπάζων" 
εἰ γάρ μιν ζωόν Υ ἐκίχεις Ἰθάκης ἐ ενὴ δήμω, 
τῶ κέν σ᾽ εὖ θώροισιν ἄμει ἄμενος ἀπέπεμψε, 

καὶ ξενίη ὠγαβθη" ἥ γὰρ θέμις, ὅ ὁστις ὑπάρξῃ. 285. 

ἀλλ᾽ ἄγε μν τόδε εἰπέ, καὶ ἀτρεκέως. κωτώλεξον, 

πόστον δὴ ἔτος ἐστὶν, ὅτε ζείνισσας ε ἐκεῖνον, 

σὸν ξεῖνον δύστηνον, ἐμὸν παιδ᾿, εἴ ποτ ἔην γε, 

δύσμορον : ; ὅν που, τῆλε φίλων καὶ πατρίδος αἴης, 

ἠξ που ἐν πόντω φάγον ἰχθύες, ἢ ἡ ἐπὶ χέρσου 290 

θηρσὶ καὶ οἰωνοῖσιν ἕλωρ γένετ᾽" οὐδέ ε ε μήτηρ 

κλαῦσε περιστείλασω, πατήρ θ᾽, οἱ μιν τεκόμεσθα" ᾿ 

οὐδ᾽ ἄλοχος πολύδωρος ἐχέφρων Πηνελόπεια 1 

κώκυσ᾽ ἐν λεχέεσσι φίλον πόσιν, ὡς ἐπέοικεν, 

ὀφθαλμοὺς καθελουσω" τὸ γὰρ γέρας ἐστὶ θανόντων. 203. 

κωΐ μοι τοῦτ᾽ ὠγόρευσον ἐτήτυμον, ὑφρ᾽ εὖ εἰδῶ" Ἴ 

τίς 3 πόθεν εἷς ἀνδρῶν : 9 πόθι τοι πόλις, ἠδὲ τοκῆες , 

ποῦ δὲ νηῦς ἔστήκε βοὴ, ἡ σ᾽ ἤγαγε δεῦρο, 

ἀντιθέους θ᾽ ἑτάρους : ἤ ἔμπορος εἰλήλουθως 

γηὸς ἐπ’ ὠλλοτρίης, οἱ δ᾽ ἐκβήσαντες ἔβησαν; 2300 

Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις ᾿Οδυσσεύς" 

τοιγὰρ ἐγώ τοι πάντω μώλ᾽ ἀτρεκέως κωτωλέξω" 

“78. εἰδαλίμας εἰδαλίμους ΝΜ. 10. βειδαλίμας. 270. δάκρυον εἴβων} 
δάκρυα λείβων . 280. ἐρεείνεις] ἐξερεείνεις Η, 282. δῶρα βετώσια. 4283. εἰ] 
οὐ Η. 0. γ᾽ ἐκίχεις] γε κιχεῖς Η. Ψ. 4284. εὖ] ἐν ῥτοὸ ν. 1... 285. [ηἴ6 Γ΄ 
ὑπάρξει οἵ ὑπάρξη Πποίιαί Η. ὑπάρξῃ ἴῃ ἰοχί,, ὑπάρξει ῥτο ν.]. ἡ, 4286. βειπέ,᾿ 
287. πόστον] πόσσον Κ΄. 10. ὅτε ξείνισσας] ὅτ᾽ ἐξείνισσας Υ͂. 10. βέτος.. 

280. που] μοι Υ.. 201. βέλωρ. ἔε. 203. ἐχέφρων] περίφρων ΡΙῸ ν. 1. Η, 
Τάθπι τπθηάιπη βιρτὰ π΄. 1320. ΡΟΙΒ, 204. λεχέεσσι φίλον] λεχέεσσιν 
ἐὸν Η. . 10. ἐπέοικεν] ἐπεώκει Ἡ. ’. 10). ἐξεξοίκει, 206. βειδῶ. ̓  
202. πάντα) ταῦτα ΝῊ. 

τάπητας. Μιπά. 56. 278. Εἰδαλί- Προκατάρξηται. νυ ρ. 2093. Πολύ 
μας) Εὐεργεῖς (εὐειδεῖς οἴη. ΒΆΓΏ68.), δώρος Πηνελόπεια] Ἢ πολλοῖς δώροις εἷς, 
ἢ ἐπιστήμονας.  ]5. 285. Ὑπάρξῃ] γάμον ἐλθοῦσα. ὦ. Ἡ πολλοῖς δώροις, 
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εἰμὴ γὰρ ἐξ ̓ Αλύβωντος, 60, κλυτὼ δώμωτω ναίω, 
« Ε Ε Η 

υἱὸς Αφείδαντος Πολυπημονίδωο ἄνωκτος 
᾿ » 5. Ἂς ΣΝ ᾽ ΄ 3 7 7 

αὐτὰρ ἐμοί γ᾽ ὄνομ᾽ ἐστὶν ᾿Επήριτος᾽ ἀλλώ με δωΐμιων 395 

πλάγξ ἀπὸ Σικωνίης δεῦρ᾽ ἐλθέμεν, οὐκ εθέλοντα, 
γηῦς δέ μοι ἥδ᾽ ἕστηκεν ἐπ᾿ ἀγροῦ, νόσφι πόληος. 

νὦ ΠῚ “νν δ Ν ΄ 3) 3 Ν 

ὠυτῶρ Οδυσσηϊ τόδε δὴ πέμπτον ετος ἐστιν, 

εξ οὗ κεῖθεν ἔβη, καὶ ἐμής ἀπελήλυθε πάτρης, 
7 4 τ 9 ἀμ "7, »., 

δύσμορος" ἤ τε οἱ ἐσθλοὶ ἔσων ὄρνιθες ἐόντι 2310 

δεξιοὶ, οἷς χωίρων μὲν ἐγὼν ἀπέπεμπον ἐκεῖνον, 
χαῖρε δὲ κέϊνος ἰών᾽ θυμὸς δ᾽ ἔτι νῶϊν ἐώλπει 
μίξεσθαι ξενίη, ηδ᾽ ἀγλωὼ δώρω διδώς ιν. 

«ὰ Υ ᾿ Ἂς Ἀν Σ ΄ 2 7 ΄ 

Ὡς φατο" τον δ ὥχεος νεφελή ἐκώλυψ,ε μελαωινα" 

ἀμφοτέρησι δὲ χερσὶν ἑλὼν κόνιν αἰθωλόεσσαν 
.“» Ό 3 Ν 7 

χεύωτο κωκκεφωλής πολιῆς, ὠδινὸν στενωχίζων. 

τοῦ δ᾽ ὠρίνετο θυμὸς, ἀνὼ ῥῖνας δέ οἱ ἤδὴ 
Ὶ Ἧς; Ζ Ε 7 5» 5 7 

δριμὺ μένος προὔτυψε, φίλον πῶτερ εἰσορόωντι. 

κύσσε δέ μιν περιφὺς, ἐπιάλμενος, ἠδὲ προσηύδω" 
7 ᾽ ης 7 ἿΑΝΝ «Δ ππν ἃ ᾿ς τὶ 

Κεινος μέντοι δ αὐτὸς εγώ, πάτερ, ὃν σὺ μετωλλος, 320 
᾿ς » ον πος. (δ Ὁ 

ἤλυθον εἰκοστῷ ἔτεϊ ἐς πατριθὼ γαιῶν. 
5 3 4’ ὃν 7] 7 7 

ὡλλ ἰσχεο κλαυθμοῖο, γόοιὸ τε δακρυόεντος. 
» Ψ» Ἷ νλ Ν { ΕΣ 

ἐκ γάρ τοι ἐρέω" μάλω δὲ χρὴ σπευδέμεν ἔμπης" 

403. εἰμὶ γὰρ] εἰμὴ μὲν (1. 6. εἰμὶ ΡΟΝ 8.) Η. εἰμὶ μὲν ΚΝ. Ἐπ Αρο]]ο- 
Ὠἶτ5 ν. ᾿Αλύβαντος ΡΟῊ 5. 

γακτος. 
412. δ᾽ ἔτι] δέ τι . 
416. ἀδινὸν] ἀδινὰ Η. ὟΥ. 
423. βερέω. 

γαμηθεῖσα. Ἄυϊρ. 303. Εἰμὶ γὰρ ἐξ 
᾿Αλύβαντος] ᾿Αλύβας πόλις Θετταλίας 
ἢ νῦν Μεταστάτις καλουμένη. ᾿Αλύ- 
᾿βὴν δὲ αὐτὴν ἐν τῷ καταλόγῳ φησί. Ὁ. 
᾿Αλύβας πόλις ᾿Ιταλίας τὸ Μεταπόντιον, 
ἢ μᾶλλον Μεταπόντον ἵ", ἥντινα ἐν τῷ 
καταλόγῳ ᾿Αλύβην ἔφη, Αὐτὰρ “Αλιζώ- 
γὼν ὁ δίος ἐπίστροφος ἦρχον 'Γηλόθεν ἐξ 

304. ᾿Αφείδαντος] ᾿Αμφίδαντος Υ. 

406. πλάγξ᾽ πλάγη ΡτῸ ν. ]. Υ. 
10. βεβόλπει. 

ἊΝ ἀπ νι ΤΣ 

10. Εά- 
408. έτος. 410. βοι. 

213. διδώσειν) διδῶσιν Ψ', 
421. ἦλθον ἐβεικοστῷ βέτεϊ. 

᾿Αλύβης, ὅθεν ἀρετὴ γενέθλη (1]. β΄. 
8ς.). Μυ]ρ. (64. ἀη1.) 406. Σι- 
κανίης] Σικελίας. ᾧκησαν γὰρ αὐτὴν 
Ἴβηρες ἐλθόντες ἀπὸ Σικάνου ποταμοῦ. 
Ψαρ. (εἀ. ἀπι.) 418. Δριμὺ μένος 
προὔτυψε)] Ἤτοι ὅτ, πρᾶγμα ἐτόλμησεν 
ἐξειπῇ (ἐξειπεῖν οἴη. Βᾶτη.), ἢ ὅτι 
ἔμελλεν δακρύειν, προεπεμπίπτει ταῖς 

᾿ν Βδύμο8, θη). ἤ μᾶλλον σοῦ Πόντου, ργογοσδη5 δὰ ϑίοριι. Β να. οἵ Ετιβὲ, Ψ γι, 
ΟΡ ΠΟΥ, κατὰ Πόντον, ΒΌΤΊΤΜ. 
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μνηστηρῶς “χατέπεῴνον ἐν ἡμετέροισι δόμοισι, 

λώβην τιγύμενος θυμωλγέα, καὶ κακὰ ἔργα. 325. 

Τὸν δ᾽ αὖ Λαέρτης ὠπαμείβετο, φωνησέν τε' ἑ 

εἰ μὲν δὴ Ὀδυσεύς γε, ἐμὸς παῖς, ἐνθάδ᾽ ἱκάνεις, 

σημά τί μοι νῦν εἰπὲ ἀριφραδὲς, ὄφρω πεποίθω. 

Τὸν δ᾽ ἀπωμειβόμενος προσέφη πολύμητις ᾿Οδυσσεύς" 

οὐλὴν μὲν πρῶτον τήνδε φράσαι ὀφθαλμοῖσι, 230, 

τὴν ἐν Παρνησῷ μ᾽ ἔλωσεν σὺς λευκῷ ὀδόντι 

οἰχόμενον᾽ σὺ δέ με πρόΐεις καὶ πότνια μήτηρ Ι 
ἐς πατέρ Αὐτόλυκον μητρὸς φίλον, ὀφρ᾽ ἂν ἐλοίμην 

δώρα, τὰ δεῦρο μολών μοι ὑπέσχετο, καὶ κατένευσεν. 

εἰ δ᾽ ἄγε, τοὶ καὶ δένδρε᾽, εὐκτιμένην κωτ᾽ ἀλωῆν, 438) 

εἴπω, ἅ μοι πότ᾽ ἔδωκας, ἐ ἐγὼ δ᾽ ἡ ἡτεόν σε ἕκαστα, 

ποωιδνὸς ἐὼν, κατὰ κῆπον ἐπισπόμενος" διὰ δ᾽ αὐτῶν 

ἱκνεύμεσθω, σὺ δ᾽ ὠνόμασως καὶ ἔειπες ἕκαστα. 
ὄγχνας μοι θώκας τρεισκαίδεκω, καὶ δέκα “μηλέας, ' 
συκέως τεσσαράκοντ᾽" ὄρχους δὲ μοι ὡδ᾽ ὀνόμηνως 340) 

δώσειν πεντήκοντ, διατρύγιος δὲ ε ἐκάστος 

ἤην "ἔνθα δ᾽ ἀνὰ “σταφυλαὶ παντοιαι ἔωσιν, 

ὁππότε δὴ Διὸς ὥραι ἐπιβρίσειαν ὕπερθεν. 

Ὧν φάτο: τοῦ δ᾽ αὐτου λύτο γούνατω καὶ φίλον ἥτορ, 

σήματ᾽ ἀναγνόντος, τά οἱ ἔμπεδα πέφραδ᾽ Ὀδυσσεύς. 448. 

ἀμφὶ δὲ παιδὶ φίλῳ βάλε πήχεε᾽ τὸν δὲ στροτὶ οἷ 

εἷλεν ἀποψύχοντα πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς. 

αὐτὼρ ἐπεί ῥ᾽ ἄμπνυτο, καὶ ἐς φρένα θυμὸς ἀγέρθη, 

ἐξαῦτις μύθοισιν ἀμειβόμενος προσέειπε" 
Ζεὺ πάτερ, ή βω ἔτ᾽ ἐστὲ θεοὶ κατὰ μακρὸν Ὄλυμπον, 350, 

εἰ ἐτεὸν μνηστήρες ὧτ τάσθαλον ὕβρ ἐν ἔτισαν. 

γὺν δ᾽ αἰνῶς δείδοικα καωτῶ φρένω, μὴ τώχω πάντες ' 

225. βέργα. 526. Λαβέρτης. 5428. ξειπέίς 446. βείπω. βέκαστα. “ 
πές τε ξέκαστα. 441. βέκαστος. 445. ἀναγνόντος Θἴ δ: ΥΆ ΒΟΥ. ἐπιγνόν-ι 
τος Η. 10. βοι. 446. προτὶ] ποτὶ ὟΥ. 10. Ροῖ. 447. δῖΡοξο, 
349. προσέξειπε. 3.52. δείδοικα] δέδοικα αχ Θπηθῃά. Η. ΙΡ. τάχα] ἅμα 

τ 
ῥισὶ δριμύτης τις. Προὔτυψε] Προενέ- ἀμπέλων, Θ. 2443. ᾿Επιβρίσειαν ὕ ὕπερ- 
πεσεν. δυο. 340. ᾽Ὄρχους] Στίχους θεν] ᾿Επιβαρήσειαν τοὺς καρπούς. Ω. 
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Ῥνθάδ᾽ ἐπέλθωσιν ᾿Ιθωκήσιοι, ἀγγελίας δὲ 
τάντη ἐποτρύνωσι Κεφαλλήνων. πολίεσσι. 

Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις ᾿Οδυσσ εύς" 
Ἰάρσει, μῆ τοι ταῦτα μετὰ φρεσὶ σήσι μελόντων" 

ὑλλ᾽ ἴομεν προτὶ οἶκον, ὃς ὀρχάτου ἐγγύθι κεται" 

᾿ θα δὲ Τηλέμαχον καὶ βουκόλον ἠδὲ συβώτην 
τροὔπεμμψ᾽, ὡς ὧν δέιπνον ἐφοπλίσσωσι τάχιστα. 

Ὡς ἄρω φωνήσαντε βάτην πρὸς δώματα κωλά. 36ο 

ἱ δ᾽ ὅτε δὴ ῥ᾽ β ἵκοντο δόμους εὖ νωιετάοντως, 

ὕρον Τηλέμαχον καὶ βουκόλον. Ἴδὲ συβώτην, 

᾿αμνομένους κρέα πολλὰ, κερῶντάς, τ᾽ αἴθοπα οἶνον. 
' Τύφρα δὲ Λαέρτην μεγωλήτορω « ᾧ ἐνὶ οἴκῳ 
ἱ μφίπόλος Σικελὴ λοῦσεν, καὶ χρῖσεν ἐλαίῳ: 46ς 

᾿ μφὶ δ᾽ ὥρω χλαῖναν καλὴν βάλεν" αὐτὰρ᾽ ̓Αθήνη 

γχι παριστῶμένη μέλε ἥλδανε ποιμένι λαῶν, 

νείζονα, δ᾽ ξ ἤξ πάρος, καὶ πάσσονα, θῃκεν ἰδέσθαι. 

᾿ ἀσωμίνθου [βη" θαύμαζε δέ μιν φίλος υἱὸς, 
)ς ς ἴδω ἀθανάτοισι θεᾶς ἐνωλίγκιον ὥντην" 470 

τοί μιν φωνήσας ἔπεω πτερόεντα προσηύδα" 

Ὦ πάτερ, ἡ μάλα τίς σε θεῶν ἀιειγενετάων 

ἰδός τε μέγεθός τε, ἀμείνονω θηκεν ἰδέσθαι. 
Τὸν δ᾽ αὖ Λαέρτης πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα" 
ἢ γὰρ, Ζεὺ τε πάτερ, καὶ ᾿Αθηναίη, καὶ ᾿Απολλον, 2475 

Ὄς Νήρικον εἷλον, εὐκτίμενον πτολίεθρον, 

ατὴν ἬἨπείροιο, Κεφωλλήνεσσιν ἀνάσσων, 

ἴος ε εῶν τοι χθιζὸς ἐ ἐν ἡμετέροισι δόμοισι, 
ε ἔχων ὥμοισιν, ἐφεστάμεναι, καὶ ἀμύνειν 

»δρας μνηστηρας" τῷ χε σφέων γούνωτ᾽ ἔλυσω 380 

᾿λλῶν ἐν μεγάροισι, σὺ δὲ φρένας ἔνδον ἰάνθης. 

[9] ι σι 

357. ὃς] ἵν᾽ 10. βοῖκο. 458. ἔνθα δὲ] ἐνθάδε ἡ. 463. βοῖνον. 

24. Λαβέρτην. “νὰ ἀδδΑ, 467. ἤλδανε] ἤνδανε ἡ. Ὁ. λαβῶν. 468. ἔι- 

᾿ σθαι. 469. δ᾽ ῥ᾽ Η. 470. Είδεν. 471. βέπεα. 43. βεῖδος. 

᾿ Ἰέσθα. 474. Λαβέρτης. 47. βανάσσων. 4,381. ἰάνθης] ἐγήθεις ΗΟ. 

᾿ἔγηθες ρτὸ ν. 1. 

Π}7. Ἵν᾽ ὀρχάτου] Γρ. ὃς ὀρχάτου. δι]. 4376. Νήρικον)] Τὴν γῦν Λεὺ- 

ἢ ΥΟΙ,. 11. 94 
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Ὡς οἱ μὲν τοιοιυτο πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον. 

οἱ δ᾽ ε ἐπεὶ οὖν παύσαντο στόνου, τετύκοντό Τε δαίτω, 

ἐξείης ἕζοντο κατὼ “πλισμούς τε θρόνους τε᾽ 
ἔνθ᾽ οἱ μεν δείπνῳ ε επεχείρεον᾽ ἀγχίμολον δὲ 4ϑι 

ἦλθ᾽ ὁ γέρων Δολίος, σὺν δ᾽ υἱέὶς τοῖο γέροντος 

ἐξ ἔ ἐργῶν μογέοντες" ἐπεὶ προμολοῦσα κάλεσσε β 

μήτηρ, γρηῦς Σικελῆ, ἢ ἥ σφεας τρέφε, καί ῥω γέροντα 
ἐνδυκέως κομέεσκεν, ἐπεὶ κωτὸ γῆρας ἔμωρπτεν. 

οἱ δ᾽ ὡς οὖν Ὄδυσῃο, ἴδον, φράσσαντό τε θυμῷ, 20. 

ἐσταν ἐνὶ μεγάροισι τεβηπότες" αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς 

μειλιχίοις ἐπέεσσι καθαπτόμενος προσέειπεν" 

“ἢ γέρον, ἐς Ε ἐπὶ δεῖπνον ἀπεκλελάθεσθε δὲ θάμβευς" 
δηρὸν γὰρ σίτω ἐπιχειρήσειν μεμαῶτες Ἵ 
μίμνομεν ἐν μεγάροις, ὑμέας ποτιδέγμενοι αἰεί. 30, 

Ὡς ἄρ ἐφη᾽ Δολίος δ᾽ ἰθὺς κίε, χέιρε πετάσσας 

ἀμφοτέρας" Ὀδυσεῦς δὲ λαβὼν κύσε χεῖρ ἐπὶ καρπῷ, 
καί μιν φωνήσας ἔπεω πτερόεντα προσηύδα: 

Ὦ φίλ, ἐπεὶ νόστησως ἑελδομένοισι μάλ᾽ ἡμῖν, ιἡ 

οὐδέ τ᾽ ὀϊομένοισι, θεοὶ δέ σε ἤγωγον αὐτοὶ, 40 

οὐλέ τε, καὶ μέγα χαῖρε, θεοὶ δέ τοι ὄλβιω δοιεν" ' 
καί μοι τοῦτ᾽ ἀγύρευσον ἐτήτυμον, ὄφρ εὖ εἰδῶ, Ἵ 
᾿ ἢ Ἴδὴ σάφα οἷδὲ περίφρων Πηνελόπειω 

γοστήσαντά σε δεὺρ᾽, ή ἄγγελον ὀτρύνωμεν. 

Τὸν δ' ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς" 40 

ῶ γέρον, δὴ οἶδε" τί σε Χχ' ̓  ταῦτω πένεσθαι ; 

Ἃς φάθ" ὁ δ᾽ αὖτις ἀρ ἐξετ' εὐξέστου ε ἐπὶ δίφρου. 

ὡς δ᾽ αὕτως παῖδες Δολίου κλυτὸν ἀμφ᾽ Ὀδυσήα 

δεικανόωντ᾽ ἐπέεσσι, καὶ ἐν χείρεσσι φύοντο" » 

486. υἱεῖς] υἱοὺ Ν. 487. βέργων. 380. ἔμαρπτεν)] ἔμαρψεν Η. ̓  
200. Εἶδον. 302. βεπέεσσι. προσέξειπεν. 303. θάμβευς] θάμβους " | 
207. ᾿Οδυσεῦς] ᾽Οδυσσεὺς, δἴ ΒΡ ΆΒΟΥ. ̓ Οδυσσέως Η. 408. Ρέπεα. 4, 
σε ἤγαγον] νἸἀθίιγ ΡΥΙΠΊΟ βου ρίϊ δέ σ᾽ ἀνήγαγον Η. ῬΟΗΒ. δέ σ' 
ήγαγον ὟΥ. 401. μέγα 564 5ιιργάβοῖ. μάλα Η. μάλα ΨΨ. 402. βειὸ 
403. 406. βοῖδε. 409. δεικανόωντο βέπεσσι. ὍΝ. 

Ὁ " ,“:, κάδα καλουμένην. ὦ. 409. Δεικανόωντ᾽) Προσεκύγου. Θ., Δεικανόωντι 
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ζείης δ᾽ ἔζοντο παραὶ Δολίον πατέρα σφών. 
ὺς οἱ μὲν περὶ δεῖπνον ἐνὶ μεγάροισι, πένοντο. 

Ὄσσα δ᾽ ἄρ᾽ ἄγγελος ὠκῶ κατὰ πτόλιν ὥχετο πάντη, 

ογηστήρων στυγερὸν θάνωτον καὶ κήρ᾽ ἐνέπουσω. 

ὁ δ᾽ ἀ αρ' ὁμως ἀΐοντες ἐφοίτων ἄλλοθεν ἄλλος, 

χμῷ τε στοναχῇ τέ, δόμων προπάροιθ' Ὀδυσῆος" 

, δὲ νέκυς οἴκων φύρεον, καὶ βθώπτον ἐκαστοι" 

οὺς δ᾽ ἐξ ἀλλάων πολίων οἶκόνδε ἐκώστον 

τέμπον ἄγειν ἁλιεῦσι, θοῆς ἐπὶ νηυσὶ τιθέντες" 
ὑτοὶ δ᾽ εἰς ἀγορὴν κίον ἀθρόοι, ἀχνύμενοι κῆρ. 

ὑτὰρ ἐ ἐπεί ῥ᾽ ἥγερθεν, ὁ ὁμηγερέες τ᾽ ἐγένοντο, 

γοῖσιν δ᾽ Εὐπείθης ἀνά θ᾽ ἵστωτο, καὶ μετέειπε: 

ωιδὲὺς γάρ οἱ ἄλαστον ἐνὶ φρεσὶ πένθος ἔκειτο, 

Αντινόου, τὸν πρῶτον ἐνήρατο δῖος ᾿Οδυσσεύς" 

οὐ ὅγε δακρυχέων ἀγορήσατο, καὶ μετέειπεν' ᾿ 

Ὦ φίλοι, Ί μέγω ἔργον ἀνὴρ ὁδὲ μήσατ᾽ ᾿Αχαιούς" 425 

τοὺς μὲν σὺν νήεσσιν ἄγων πολέας τε καὶ ἐσθλοὺς, 

ὕλεσε μὲν γηας γλαφυρὰς, ὠσὸ δ᾽ ὥλεσε λωούς" 

γοὺς δ᾽ ἐλθὼν ἔκτεινε Κεφαλλήνων ὄχ; ἀρίστους. 

ὦλλ᾽ ἄγετε, πρὶν τοῦτον ἢ ἐς Πύλον ὥκω, ἱκέσθαι, 

410 

415 

͵ καὶ ἐς Ἤλιδα δίων, ὅθι κρατέουσιν Ἐπειοὶ, 430 

[ομεν" ἢ καὶ ἔπειτω κατηφέες ἐσσόμεθ' αἰεί" 

λώβη γὰρ τώδε ᾽ ἐστὶ καὶ ἐσσομένοισι πυθέσθαι. 

εἰ δὴ μὴ παίδων τε κασιγνήτων τε φονηας 

ἰσόμεβ᾽ ,. οὐκ ἂν ἔμοιγε μετὰ φρεσὶν ἡδὺ γένοιτο 

41:0. Δολίον] Δολίος ΚΝ. 10. σφῶν] σφώ, ἃ ἢ. ΡΓ. Η. . 413. κῆρα 
ἐπουσα. 415. μυχμῷ] μυχμῶν, οἱ μύχμῃ ῬΤῸ ν. ]. . 4:6. βοίκων. θάπτε 

ἕκαστος. 417. ἕκαστον] ἕκαστος . ἰδ. βοϊκόνδε ξέκαστον. 421. με- 
τέβειπε. 422. ῥοιϊ. 423. δῖδος. 424. μετέξειπεν. 425. ὅδε μή- 

τ᾽] ὅγ ἐμήσατ' Ἡ. ὅδ᾽ ἐμήσατ᾽ ὟὟΥ. 10. βέργον. ᾿Αχαιβούς. 456. πο- 

ἐας) πολλὰς Ν. 427. λαβούς. 430. δῖξαν. 434. Ρηδύ. 

Προσαυδῶντα, προσασπάζοντα καὶ φι- 
λανθρωπεύοντα. ΜΒ. Βαγηρβὶὶ, 401 

υαϊοῖρὶα Βιδοο ουγηΐὰ ἢ) Τγροτίδοϊα 
γα αν. 412. Ὄσσα Θεία κληδών.. 

ἥμη. Μ5. Βαγηθβ. 418. ̓ Αλιεῦσι]" Α- 
ἧς καλεῖν εἰώθασιν ὁτὲ μὲν τοὺς ἰχθυο- 

βόλους" Οὗς καὶ ἁλιῆες Κοῖλον ἐς αἰγια- 

λὸν πολιῆς ἔκτοσθε θαλάσσης Δικτύῳ 

ἐξείρυσσαν (χί΄. 384.). ὁτὲ δὲ τὸὺς 

ΠΝ Ἐςδ᾽ ἐρέτας ἁλιῆας ἀγείρω- 

ν (τι. 840.). γῦν δὲ κατ᾽ ἑκάτερον 

ἐγχωρεῖ, Ωῷ. 4258. Γρ. Κεφαλλήνων 

462 
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ζωέμεν" ἀλλὰ τάχιστω θανὼν φθιμένοισι μετείην. 435 
ὠλλ᾽ ἴομεν, μὴ φθέωσι περωιωβέντες ε ἐκείνοι. 

Ἃς φάτο δωκρυχέων' οἶκτος δ᾽ ἕλε πάντας ᾿Αχαιούς. 

ἀγχίμολον δέ σφ᾽ ἤλθε Μέδων καὶ θεῖος ἀοιδὸς 

ἐκ μεγάρων Ὀδυσηος, ἐ ἐπεί σφεας ὕπνος ἀγήκεν' 

ἔσταν δ᾽ ἐν μέσσοισι" τάφος δ᾽ ἕλεν ἄνδρα ἕ ἐκῶώστον. 

τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε Μέδων, πεπνυμένα. εἰδώς" 

Κέκλυτε δὴ γὺν μευ, ᾿Ιθακήσιοι' οὐ γὰρ ᾿Οδυσσεὺς 

ἀθανάτων ἀέκητι θεῶν τάδε μήσατο ἔργα" 

αὐτὸς ἐγὼν εἶδον θεὸν ἄμβροτον, ὅ ὃς Ἵ Ὀδυσηὶ 
ἐγγύθεν εἱστήκει, καὶ Μέώντορι πάντω εώκει. 

ἀθάνωτος δὲ θεὸς τοτὲ μὲν προπάροι᾽ Ὀδυσῆος 

φαίνετο θαρσύνων, τοτὲ δὲ μνηστῆρας ὀρίνων 

θῦνε κωτὰ μέγαρον τοὶ δ᾽ ἀγχιστῖνοι ἔπιπτον. 

ὯΣ φάτο" τοὺς δ᾽ ἄρα πάντας ὑπὸ χλωρὸν δέος ἡ ρει. 

τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε γέρων ἥρως ̓ Αλιβέρσης, 

Μαστορίδης᾽ ὃ γὰρ οἷος, ὅρώ πρόσσω καὶ ὀπίσσω" 

ὅς σφιν εὐφρονέων ὠγορήσωτο καὶ μετέειπε' 

Κέκλυτε δὴ γὺν μευ, ᾿Ιθακήσιοι, ὅ 5, ττὶ κεν εἴπω" 

ὑμετέρη κακότητι; φίλοι, τάδε ἔ εργῶ γένοντο" 

οὐ γὰρ ἐμοὶ πείθεσθ᾽, οὐ Μέντορι ποιμένι λωῶν, 455 

ὑμετέρους, παῖδας κατωπαυέμεν ἀφροσυνάων" ᾿ 

οἱ μέγα ἔργον ἔρεξων ἀτασθαλίησι καωκῆσι, 

κτήματα κείροντες, καὶ ἀτιμάζοντες ἄ ἄκοιτιν 
ἀνδρὸς ἀριστῆος" τὸν δ᾽ οὐκ ἔτι φάντο γέεσθαι. 

καὶ γὺν ὧδε γένοιτο πίθεσθέ μ9ι, ὡς ἀγορεύω" 460. 

μὴ ἴομεν, μή πού τις ἐπίσπαστον κωκὸν εὕρη. 

437. ᾿Αχαιβούς. 430. ἀνῆκεν, οἴ Βιιργαβοῦ. ἀφῆκεν Η. 440. βέκασ-. 
τον. 441. μετέξειπε. βειδώς. 443. ἀβέκητι. βέργω. 444. θεν} 
θεῶν οἴ ο ϑιιροῖῦ ὥ Η. 10. Ὀδυσῆ] ᾿Οδυδῆος Η. 10. ξεῖδον. 445. εἷσ- 
τήκει ἑστήκει ὟὟΥ. 10. ξεβοίκει. 448. ἀγχιστῖνοι] ἀγχηστῖνοι. Η, 

45ο. 452. μετέξειπε. 4585: δ] ὁ ΗΓ 453. βείπω. 454. ὑμε- 

τέρῃ] ἡμετέρῃ Κ. 10. βέργα. 455. λαξῶν. 457. βέργον. 459. οὐκ 

ἔτι] οὐκέτι Ψ. 

ἐνὶ δήμῳ, Ψιπα. ς. εἴ σ6. 461. ᾿Επίσπαστον)] Καταχρηστικῶς σημαίνει τὸ 



, 1.18. ΧΧΙΓν. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Ω. 46:----49ο. 9501 

Ἂς ἔφαβ᾽ οἱ δ᾽ ἄρ᾽ ἀγήϊξων μεγάλῳ ὠλωώλητῷ 
ἡμίσεων πλείους" τοὶ δ᾽ ἀθρόοι αὐτόθ, μεῖναν. 

οὐ γάρ σφι» ὥδε μῦθος ἐ ενὶ φρεσὶν, ὠλλ᾽ Εὐπείθει 

πείθοντ᾽" αἶψα δ᾽ ἔπειτ᾽ ἐπὶ τεύχεο ἐσσεύοντο. 46ς 

αὐτὼρ ἐπεί ῥ᾽ ἔσσαντο περὶ χροὶ γώροπα χαλκὸν, 

ἀθρόοι ἠγερέθοντο πρὸ ἄστεος εὐρυχόροιο. 
᾿ τοῖσιν δ᾽ Εὐπείθης ἡγήσατο νηπιέησι" 

, φῆ δ᾽ ὅγε τίσεσθαι παιδὸς φόνον" οὐδ᾽ ἄρ᾽ ἔμελλεν 

ΔΑ ἀπονοστήσειν, ἀλλ᾽ αὐτοῦ πότμον ἐφέψ,ειν. 470 

αὐτὰρ ̓ Αθηναίη Ζήνα Κρονίωνω προσηύδα" 

Ὦ πάτερ ἡμέτερε, Κρονίδη, ὕ ὑπῶτε κρειόντων, 

εἰπέ μοι εἰρομένῃ, τί γύ τοι νόος ἔνδοθι, κεύθει ; 

ἣ προτέρω. πόλεμόν τε κακὸν καὶ φύλοπιν αἰνὴν 

ἰ τεύζεις : ; ἢ φιλότητα μετ᾽ ἀμφοτέροισι τίθησθα ; Σ 475 

Τὴν δ᾽ ̓ ἀπαμειβόμενος προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς" 

| τέκνον ἐμὸν, τί με ταῦτα διείρεωι, Ἶδὲ μεταλλῶς ; 3 

οὐ γὰρ δὴ τοῦτον μὲν εβούλευσας γόον αὐτὴ, 
ὡς ἤτοι κείνους Οδυσεὺς ἀ ἀποτίσετωι ἐλθών ; ) 

ἔρζον ὅ οστως ἐθέλεις" ἐρέω δέ τοί» ὡς ἐπέοικεν. 48ο 

ἐπειδὴ μνηστηρας, ἐτίσωτο δὲ τος Οδυσσεὺς, 

ὅρκια πιστὰ ταμόντες, ὁ μὲν βασιλευέτω αἰεῖ; 
ἡμεὶς δ᾽ αὖ παίδων τε κασιγνήτων τε φόνοιο 

ἔκλησιν θέωμεν' τοὶ δ᾽ ἀλλήλους “φιλεόντων, 

ὡς τὸ πάρος" πλοῦτος δὲ καὶ εἰρήνη ἅλις ἔστω. 48ς 

᾿ς Ὡςς εἰπὼν, ὥτρυνε πάρος μεμαυΐαν ᾿Αθήνην" 

| βη δὲ κατ᾽ Οὐλύμποιο καρήνων ἀΐξασα. 

οἱ δ᾽ ἐπεὶ οὖν σίτοιο μελίφρονος εξ ἔ ἔρον ἔντο, 

τὶς ἄρω μύθων ἤρχε πολύτλας δῖος ᾿Οδυσσεύς" 
᾿Εξελθών τις ἴδοι, μὴ δὴ σχεδὸν ὦ ὦσι κιόντες. 490 

463. μεῖναν] μίμνον ὝΥ. 466. ἐπεὶ ξέσσαντο. 46γ. βάστεος. 
469. οὐδ᾽ ἄρ᾽ οὐ γὰρ Υ. 473. ξβειπέ. 48ο. βέρξον. βερέω. ἐβέξοικεν. 
48ι:. δῖῥος. 482. ταμόντες] λαβόντες Υ͂. 484. θέωμεν]) θέομεν Ἡ. 
48ὃς. βάλις. 486. ξειπών. 480. τοῖς] τοῖς δ᾽ ἵν. 10. δῖξος. 

490. ἐλθών τίς κε Είδοι. 

ἑκούσιον, ὅ ἐστιν ὃ ἑαυτῷ τις ἐπισπᾶται. ΜΙ. Βαγπο5. 474. Ἢ προτέρω] Εἰς 
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ὡς ἔφατ᾽" ἐκ δ᾽ υἱὸς Δολίου κίεν, ὡς ἐκέλευε" 
στή δ᾽ ἄρ᾽ ἐπ᾽ οὐδὸν ἰὼν, τοὺς δὲ σχεδὸν εἴσιδε πάντως" 
αἶγα δ᾽ Ὀδυσσῆα ἔ ἐπε πτερῦεντα προσηύδα" 

Οἵδὲε δὴ ε ἐγγὺς ἔασ᾽" ἀλλ᾽ ὁπλιζώμεθα θασσον. 
ὡς ἔφαθ" οἱ δ᾽ ὥρνυντο, καὶ ἐν τεύχεσσι ϑύοντο, 495 
τέσσαρες “βῆ Ὀδυση᾽, ἕξ δ᾽ υἱεῖς οἱ Δολίοιο" 
ἐν δ᾽ ὥρω Λαέρτης, Δολίος τ᾽ ἐς τεύχε ἔδυνον, 

καὶ -πολιοί μεν ξόντες, ἀνωγκαῖοι πολεμισταί. 

αὐτὰρ ἐπεί ῥ᾽ ἐσσώντο περὶ χροὶ γώροστα χωλκὸν, 

ὠΐξαν. δὲ θύρας, ε ἐκ δ᾽ ἥϊον, ἤρχε δ᾽ Ὀδυσσεύς. 50ο 

Τοῖσι δ᾽ ἐπ᾽ ὠγχίμολον θυγάτηρ Διῶὼς ἤλθεν ᾿Αθήνη, 

Μέντορι εἰδομένη ἡμὲν δέμιως, ἠδὲ καὶ αὐδῆν. 

τὴν μὲν ἰδὼν γήθησε σπολύτλως δὲ ἰος. Ὀδυσσεύς" 

αἶψνώ δὲ Τηλέμαχον προσεφώνεεν ἃ ὃν φίλον υἱόν" 

Τηλέμαχ, ἤδη μὲν τόδε γ᾽ εἴσεωι αὐτὸς ἐπελθὼν, , 505 

ἀνδρῶν μαρναμένων, ἵ ἱγῶ τε κρίνονται. ἄριστοι, 

μήτι, καταισχύνειν ποτέρων γένος, οἱ τὸ πάρος σερ 

ὠλκῆή τ ἤνορέη τε κεκάσμεθα πῶσων ἐπ᾽ αἴἷαν. 

Τὺν δ᾽ αὖ Τηλέμωχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα" 

ὄψεαι, αἷ κ᾽ ἐθέλησθω, πάτερ φίλε, τῷδ᾽ ὁ ενὶ θυμῷ, 510. 

οὔτι κατωισιχύνοντω τεὸν γένος, ὡς ὠγορεύεις.. 

Ὡς φάτο" ̓ Δαέρτης δ᾽ ε ἐχάρη, καὶ μῦθον ἔ εείσ ε᾿ 

τίς γύ μ“ ἡμέρη δε, θεοὶ φίλοι ν ή μώλα χαίρω" 

υἱός θ᾽ υἱωνός τ᾽ ἀρετῆς πέρι δῆριν ἔ εχουσι. 

Τὸν δὲ παρισταμένη προσέφη γλαυκώπις ᾿Αθήνη: 515 

ῶ ᾿Αρκεισιάδη, σάντων πολὺ φίλτα᾽ ἐταίρων, 

εὐξάμενος κούρη Γλαυκώπιδι, καὶ Δὲ πατρὶ, 

αἶγα μάλ᾽ ἀμπεπωλὼν προΐει δολιχόσκιον ἔ εγχος. 

492. εἴσξιδε. 403. βέπεα. 49 5. τεύχεσσι] τεύχεα ΚΝ. 406. Ὄδυσῃ᾽] 
᾿Οδυσῆα Ἡ. 407.. ἔδυνον] ἔδυνον Η, 10. Λαέρτης. 4909. ἐπεὶ βέσ- 
σαντο. 50ο. ὠϊξαν δὲ] ὥϊξαν ῥὰ (510) Η. ὠϊξάν ῥω . ὙΥ. 502. βει- 

δομένη. 503. τὴν δὲ Ειδών. δῖξος. 504. βόν. 505. τόδε βείσεαι. 
510. ἐνὶ] ἐπὶ ὟΥ. 512. Λαβέρτης. ἔξειπε. 513. νὐ] νῦν Κ΄. 

" 

τοὔμπροσθεν τοῦ χρόνου, ὡς ἄν τις εἴποι Δείξεις, γνωστὸν ποιήσεις. Ο. Ἴδε 8 
ἐπὶ πλέον. Θ, 405. Δύοντο] Τρ. ἔδυ- ἐνίσσεαι ἴαχῖ. Γνωστὸν ποιήσεις. Ψιηά. 
νον. Νιηα, ς6. που. Τόδε γ᾽ εἴσεαι)] 56. 5οϑ. Κεκάσμεθω] Παρευδοκιμοῦ- 



18. ΧΧΙν. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Ω. ς19---543. 808 

Ἃς φάτο, καί " ἔμπνευσε μένος μέγα Παλλὰς ᾿Αθήνη. 

β εὐξώμενος δ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτ Διὸς κούρη μεγάλοιο, 520 

αἶψα μάλ᾽ ἀμπεπώωλὼν προΐει δολιχόσκιον ἔ χορ, 

καὶ βάλεν Εὐπείθεα κόρυθος. διὰ χωλκοπαρήου" 
ἡ δ᾽ οὐκ ἔγχος ἔρυτο, διὰ πρὸ δὲ εἴσατο χωλκός" 
δούπησεν δὲ πεσῶν, ἀράβησε δὲ τεύχε ἐπ᾿ αὐτῷ. 
ἐν δ᾽ ἔπεσον προμάχοις ἢ ̓ Οδυσεὺς καὶ φαίδιμος υἱός" 525 
τύπτον δὲ ξίφεσίν τε καὶ ἔγχεσιν ἀμφιγύοισι. 

β καί νύ κε δὴ πάντας τ᾽ ὄλεσαν καὶ ἔθηκων ἀνόστους, 
εἰ μὴ ̓ Αβηναίη, κούρη Διὸς οὐ γιδχοιο, 

ηὔσεν φωνή, κατὼ δ᾽ ἔσχεθε λαὸν ἅπαντα" 
Ἴσχεσθε πτολέμου, ᾿Ιθακήσιοι, ἀργαλέοιο, 530 

ὥς κέν ἀνωιμωτί γε διωκρινθεῖτε τάχιστω. 

Ὃς φάτ᾽ ᾿Αθηνωΐη" τοὺς δὲ χλωρὸν δέος εἷλε" 

τῶν δ᾽ ὥρω δεισάντων ἐκ χειρῶν ἔπτωτο τεύχεα" 
᾿πάντω δ᾽ ἐπὶ χθονὶ πίπτε, θεῶς ὄπω φωνησάσης" 
᾿ πρὸς δὲ πόλιν τρωπῶντο λιλαιόμενοι βιότοιο. 53ς 
σμερδαλέον δ᾽ ἐβόησε πολύτλας δῖος Οδυσσεὺς, 

, οἵ γμησεν δὲ ὠλεὶς, ὥστ᾽ αἰετὸς ὑψιπετήεις. 

καὶ τότε δὴ Κρονίδης ἀφίει ψνολόεντω κεραυνὸν, 
᾿κάδο᾽ ἔπεσεν πρόσθεν Γλαυκώπιδος ὀββριμοπάτρης. 
καὶ τότ᾽ Ὀδυσσῆα προσέφη γλαυκώπις ᾿Αθηνη" 540 

Διογενὲς Λαερτιάδη, πολυμήχαν Ὀδυσσεῦ, 

ἰσχεο, παῦε δὲ νέμκος ὁμοιΐου πολέμοιο, 
μήπως τοι Κρονίδης κεχολώσετωι εὐρυόπω Ζεύς. 

521. ἀμπεπαλὼν) ἀπεμπαλὼν Η,. 527. τ᾽ οὐχί Η. 520. λαβόν. 
',531. ἀναιμωτί] ἀναμωτί Ψ. 533. ἐκ χειρῶν ἔπτατο τεύχεα] ἐκ τεύχεα ἔπτατο 
χειρῶν Ν. 524. βόπα. 536. δῖῥος. 537. βαλείς. 540. καὶ 
τότ᾽] δὴ τότ᾽ Η. ΥΥ. καὶ δὴ Ν. 541. διβογενές Λαξερτιάδη. 542. παῦε] 
παῦσενν. 10. πολέμοιο] πτολέμοιο Η. 

Μεν. Ω. 522. Κόρυθος διὰ χριλκόξα» νούθ ΒΟΥ ΡίιΠ1, ἜἘπανόδου μόγις τυγ- 

᾿ βῇου] Χαλκῷ τὰς παρειὰς ἡρμοσμένης. χάνοντας. 538. Ψολόεντα)] Καυστι- 
Ω. γυὶς. 527. ᾿Ανόστους] Ἐπανόδον κὸν, ἀσβόλην ποιοῦντα. ψολὸν γὰρ τὴν 

μὴ τυγχάνοντας. νυϊ». Πάντας ἔλυ- ἀσβόλην λέγει. τοιοῦτον δὲ ἀφίησιν ὁ 
σαν καὶ ἔθηκαν ἀργείους : 5. τἸηοημάο- Ζεὺς πῦρ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ. ΝΠ’. 
88 τοχί. Ψιηά. τό. δὲ βδιηρὸῦ αἰτιὰ 
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Ὃς φάτ᾽ ᾿Αθηναίη" ὁ δ᾽ ἐπείθετο, χαῖρε δὲ θυμῷ. 
ὅρκίω δ᾽ αὖ κατόπισθε μετ᾽ ἀμφοτέροισιν ἔθηκε 
Παλλὰς ᾿Αθβηναίη, κούρη Διὸς αἰγιόχοιο, 
Μέντορι εἰδομένη, ἡμὲν δέμνως, ἠδὲ καὶ αὐδήν. 

544. χαῖρε δὲ] χαῖρέ τε . 547. ξειδομένη. 

ΤΕΛΟΣ. 

54 



ΟΜΗΡΟΥ͂ ΚΑΙ ΟΜΗΡΙΔΩΝ 

ΛΕΊΨΑΝΑ. 

ΤΟΜΒΆΑΙ ΕΤ ΠΟΜΒΕΒΙΘΑΒΌΜ 

ΒΕΙΠ [ΟΠ14: 

ΒΑΤΝΑΟΗΟΜΥΟΜΑΟΘΗΙΔΑ, 

ΗΥ̓ΜΝΙῚ ΒΙῚΝῈ ῬΡΕΟΓΩΜΙΑ, 

ΒΡΙΔΑΒΑΜΜΑΤΑ 

ΟΕ ΤΕΒΑΘΙΕ ἘΒΑΘΟΜΈΝΤΈΤΊΑ, 

ἨΟΜΕΒΙΟΟ ΝΟΜΙΝῚ ΟΙΙΜ ΑΡΒΟΆΚΒΙΡΤΑ. 

ἘΠ ΌΣ,. 1Ἱ. τὺ 





᾿ ΒΑΤΒΑΧΟΜΥΟΜΑΧΙΑ 

ΟΜΗΡΊΙΚΗ. 

ΒΥ2 



ΌΜΜΑΒΙΟΜ. 

Ομ Πλτι8 ᾿ΠΒΘ απ Θηἴθυη πλϑίθ᾽δηι οιιρββοῖ, οὐ δά ραϊ πάθη 5[015. ἰῈ 
νης οαιιϑᾶ ΟἰοΓΥβ8θῦ, ΘΟ] Οα1ο οτΐο Ἰηΐθυ θιπὶ οἵ γᾶ ηδπὶ (6 αἰγ Βα 

ΥἱΓ8 σΘῃθ 6, Π115 Ἰηγ ταῦιι5. ἃ Γᾶ πᾶ ΘΟΠΒΟΘΏΑΙ οἦ118 ἴΘΥραμη, αὖ ΡΘΓ ἀηάδι 

νροΐιι8 οορῃοβοαγοῖ Ὀομηᾶ ταηδηιμ (1--82). Ναϊάηοθι8. Φαιπη πιγάτι, 
ΔΡΡαγιιϊββδῖ, γσϑηα ργὲβ (θιτοῦα Οὔ] Πα ΠΟΒρ 15, ἀθίδυασ ἴῃ Ρτοβιπάσιι 

αι 1ἴὰ Τηϊι5 ἴῃ δαιιᾶ Ροτῖς (83---οΟ8). Ἐἦυ5 οἄϑιι5 βρθοϊαΐου πιτβ 11 

τρῖὴ ἀθίοσι δα πλιγ65, 41] ᾿ΠοΙ [Δ] ἃ Ῥᾶῖγο 5 ΠΟ ΘΔ ΓΙ πγι115 ὈΘΙ]Π πὰ δάνοϑι 

ΤΆΠ85 ραγδηΐ: ἰΐὰ Ποιοδ5 γδηδ 1, ῬΓΪΠ. τ τασηοτγα ἀθὶηάδ ἀθηπηίίίοη 

Ὀ611}1 ργονοοδίϊ, ραγιῖοῦ 86 δ ρυο πη σοπιραταηΐ (99----167). Οοηϑυὶ 
ἰᾶται ΡΥΆΨ8 ΤῈΒ ῃ ΘΟηγθηζι ἀθουιπι ΘΒ] Θϑί]1π|, ἀπ 5ῖρπ0 Ῥιιρηῃο ἀδξε 
ΔΟΙΙΓΘΙ ΘΟΠΟΙΓΓΙΠΪ ΘΧϑοϊ 8 (168----2 04). Ῥοβίηιαμη. τα] αἰτίτηαι 

σΘΟΙ ἀἸββθηῦ, νἱοΐουϊα τἀμά διη δα τηλγ65. ᾿πο παῦ (20 5---- 2.70). Θαϊ χυὰὶ 
Δ. Ἰπ!ΘΥΠΘΟΙΟΠΘ ΠῚ ΤἈΠδΛΙη Ραρπαγθηΐ, ΦῸρΙ ΤΟΥ ῥυπλπὶ [] ΐη8. 608 ἦε 
ἴρΥγοΥ ἰθηΐϊαῦ : φαοά ααστῃ Πλὰ168 ΠΟῚ ΘΟΘΙΟΘΥΘί, Π}Ϊδ0 ΘΔ ΠΟΙΌΒ, ἃ 4αΐθυ 
ΤΏ Π165. ΤΩ 0]αὉ1 Γαυρτπηΐ οἵ ρυρηδηαϊ ἤηριι [λοϊηΐ (27.1---30 5). 



ΒΑΤΡΑΧΟΜΥΟΜΑΧΙΑ. 

᾿ΆΡΧΟΜΕΝΟΣ πρῶτον Μουσῶν χορὸν εξ᾿ Ελικῶνος 

ἐλθέ, εἰς ἐμὸν ἥτορ ἐπεύχομαι εἵνεκ᾽ ὠοιδῇῃς, 

ἣν νέον ἐν δέλτοισιν ἐ ἐμός ἐπὶ γούνασι θηκω, 
δὴ ̓ν ἀπειρεσίην, πολεμόκλονον ἔργον ἼΑρήηος" 

εὐχόμενος μερόπεσσιν ἐς οὔωτω πᾶσι βαλέσθαι, 
πῶς μύες ἐν βατράχοισιν ἀριστεύσαντες ἔβησαν, 
Τηγενέων ἀνδρῶν μιμούμενοι ἔργω Τιγάντων" 
ὡς λόγος ἐν θνητοῖσιν ἔην" τοίην δ᾽ ἔχεν ἀρχῆν. 

Μῦς ποτὲ διψαλέος, γωλέης κίνδυνον ὠλύξας, 
πλησίον ἐν λίμνη ὡπωλὸν προσέθηκε γένειον, 

ὕδατι τερπόμενος, μελιῃδέν τὸν δὲ κωτεῖδεν 

λιμνοχαρὴς πολύφημος, ἔπος δ᾽ ἐφθέγξατο τόϊον" 

Ἐεῖνε, τίς εἶ; πόθεν ἥλθες ἐ ἐπ᾿ ἡόνω ; τίς δὲ σ᾽ ὁ φύσας: 
πάντα δ᾽ ἀλήθευσω, μὴ ψευδόμενόν σε νοήσω. 

εἰ γάρ σε γνοίην φίλον ἄξιον, ἐ ες δόμον ἄξω, 

δῶρα δέ ἰδ δώσω ξεινήϊα πολλὼ καὶ ἐσθλά. 

εἰμὶ. δ᾽ ἐγὼ βασιλεὺς. Φυσίγναθος, ὃ ὃς κατὰ λίμνην 
τιμώμαι, βατράχων ἡ ἡγούμενος ἤματα πάντα" 
καί με πατὴρ Πηλεύς ποτε γείνατο, Ὑδρομεδούση 

μιχθὲς ἐ εν φιλότητι παρ ὄχθας Ἤριδανοῖο. 

καὶ σὲ δ᾽ ὁρῶ κωλόν τε καὶ ἄλκιμον ἔξοχον ἄλλων, 
σκηπτοῦχιον βασιλήηα καὶ ἐν πολέμοισι μωχητῆν 
ἔμμεναι" ἀλλ᾽ ἄγε, θῶσσον δὴν γενεὴν ἀγόρευε. 

Τὸν δ' αὖ Ψιχάρπαξ ἀπαμείβετο, φώνησέν τε᾿ 

τίπτε γένος τοὐμὸν ζητεῖς, φίλε: δῆλον ἅπασιν 
ἀνθρώποις τε θεοῖς τε καὶ οὐρανίοις πετεηνοϊς. 
Ψιχάρπαξ μὲν ἐγὼ κικλήσκομαι" εἰμὲ δὲ κουρος 

Τρωξάρταο πατρός μεγωλήτορος" ἡ δέ νυ μήτηρ 

ΤΟ 
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7 ΄ “ 

Λειχομύλη, θυγάτηρ Πτερνοτρώκτου βασιληος. 
7 δ᾽ μι 7 6.8 6 ( -“ 

γείνατο δ᾽ ἐν κωλύβη με, καὶ ἐξε ρέψνατο ββρωτοῖς, 
7 7 5 Δ “ 

σύκοις καὶ καρύοις καὶ ἐδέσμιωσι παντοδωποῖσιν. 
" Ὰ ͵7 » Ν » Α͂ ΕῚ ἃ ς Γ 

πῶς δὲ φίλον ποιὴ με, τὸν ες φύσιν οὐδὲν ομίοιον : 
Χ " ε 3 “ Ε 3, 

σοὶ μὲν γὼρ βίος ἐστὶν ἐν ὕδωσιν" αὐτὰρ ἔμοιγε; 
“ Ψ Τῃ ΄ 3, »" ἥν 

ὅσσω παρ᾿ ἀνθρώποις, τρώγειν ἔθος" οὐδέ με λήθει 
37 7 Ὁ 5 - 

ὥρτος τρισκοπονιστος ὅπ εὐκύκλου κανέοιο, 
» ἣΧ » 2 93) ΠΝ 

οὐδὲ πλαώκους τανύπεπλος, ἐχὼν πολυ σησωμότυρον, 
5 7 ᾽ ΄ . ς, 

οὐ τόμος ἐκ πτέρνης, οὐχ ἡπατώ λευκοχίτωνω, 
᾿ ᾿, 5 Ν »-Σ΄.} 7 

οὐ τυρὸς νεόπηκτος ὠπὸ γλυκεροιο γώλώκτος, 
᾽ Ν Ὰ 

οὐ χρηστὸν μελίτωμα, τὸ καὶ μάκωρες ποθέουσιν, 
353 7 ἡ Ὗ Ἁ 

οὐδ᾽ ὅσα πρὸς θοίνην μερόπων τεύχρυσι μάγειροι, 
»Σ Ζ7Ζ 9 -“ 

κοσμοῦντες χύτρως ἀρτύμωσι παντοδωποισιν. 

“ἊΨ ΄ Χ Β ΄ 5... Ν- 

οὐδέ ποτε πτολέμοιο κακὴν ἄστεφευγον οὑτήν, 
3 5᾽΄᾽ , αἰνὸς "ἧἧς “ Ξ. ἮΝὟ͵ Υ 2 

ἀλλ᾽ ἰθὺς μετὼ μῶλον ἰὼν, προμάχοισιν ἐμίχβην. 

» “91 ͵) "4 »“᾿ »"“Ὃἢ 

οὐ δέδι ἄνθρωπον, κωίπερ μέγω σώμω φοροῦντω" 
ΟῚ 4 9 3 4" Ζ Υ͂ 7 

ὠλλ᾽ επὶ λέκτρον ἰὼν κωτωδάκνω δάκτυλον ὥκρον, 
Ὺ 7 Ε βΑ 327 « 

καὶ πτέρνης λωβόμην, καὶ οὐ πόνος ἄνδρω Ῥκώνεν, 
΄ 3 5» Ρ. ε} 7 ᾽ ον 

νήδυμος οὐκ ἀπέφευγεν ὕπνος, δώκνοντος ἐμεῖο. 
9 ἐν 7 7 7 ο“" ϑ' “9 Υ 

ἀλλὼ δύω πάντων περιδείδιω πασῶν ἐπ᾿ οἰῶν, 
΄ ε ΄ '» 57 

κίρκον καὶ γωλέην, οἵ μοι μέγω πένθος ἄγουσιν, 
δ ω ΄ 

καὶ πωγίδω στονόεσσων, ὅπου δολόεις πέλε πότμος" 
- ΄ς ΄ [7 “Ὁ δ 

πλεῖστον δὴ γωλέην περιδείδιο, ἥτις ἀρίστη, 
Ὰἃ 7 "" Ἅ ΕΙ 

ἣ καὶ τρωγλοδύοντω κωτὼ τρώγλην ἐρεείνει. 

᾽ Ψ ς 7 9 7ὔ 3 7 Ά 

οὐ τρώγω ῥωαφάνας, οὐ κρώμβας, οὐ κολοκύντως 
οὐδὲ πράώσοις χλοεροὶς ἐπιβόσκομαι, οὐδὲ σελίνοις" 

»“»Ὕ ε π ὮΝ ΒΞ 3 “ -ς 

ταῦτω γὰρ ὑμέτερ᾽ ἐστὶν ἐδέσμιωτω τῶν κωτὼ λίμνην. 
5 “, 

Πρὸς τάδε μειδήσως Φυσίγναθος ἀντίον ηὔδα" 
ξεῖνε, λίην αὐχεὶς ἐπὶ γωστέρι" ἔστι καὶ ἡμῶν 

΄ν αν Ὁ ᾽ ΕΝ β Ν θ 7] 3 ἰδάσθ 
σολλῶ μᾶλ εν λίμνη κωὶ ἐπι χϑονι θσωυμῶτ ιϑθσθωνι. 
" ν ἕο 5 Ν 7, 7) 
ἀμφίβιον γὰρ ἔδωκε νομὴν βατράχοισι Κρονίων, 

-“- ἴω] τ. “ὦ ͵ σκιρτήσωι κατὼ γῆν, καὶ ἐφ᾽ ὕδασι σῶμω καλύψαι. 
»“" ᾿ κα ΄ 

[ στοιχείοις διττοῖς μεμερισ μένω δώματω ναίειν. 



ΒΑΤΡΑΧΟΜΥΟΜΑΧΙΑ. 

εἰ δ᾽ ἐθέλεις καὶ ταῦτω δαήμεναι, εὐχερές ἐστιν. 
βαϊνέ μοι ἐν γώτοισι, κράτει δέ με, μήποτ᾽ ὄληωε, 
ὅππως γηθόσυνος τὶ ΤΟΥ ἐμὸν δόμον εἰσαφίκηα. 

ΕΣ ἄρ ἔφη, καὶ νῶτ᾽ ἐδίδου" ὁ δ᾽ ἔβαινε τάχιστα, 
᾽ χεῖρος ἔχων τρυφεροῖο κατ᾽ οὐχένος, ἅλματι κούφῳ. 

καὶ πρῶτον μὲν ἔχωιρεν, ὅτ᾽ ἔβλεπε γείτονας ὅρμους, 
νήξει τερπόμενος. Φυσιγνάθου" ἀλλ᾽ ὅτε δὴ βρῶ 

κύμασι πορφυρέοις ἐπεκλύζετο, πολλὰ δακρύων, 

ἄχρηστον μετάνοιαν ἐμέμφετο, τίλλε δὲ χαίτας, 
᾿καὶ πόδας ἔσφιγγεν κατῶ γαστέρος" ἐν δέ οἱ ἥτορ 

'πάλλετ᾽ ἀηθείη, καὶ ἐπὶ χβόνω βούλεθ' ἱκέσθαι" 
δεινὰ δ᾽ ἐπεστενάχιςξ, φόβου κρυόεντος ἀνάγκη. 

οὐρὴν πρῶθ᾽ ἥπλωσεν ἐφ᾽ ὕδωσιν, ἠὕτε κώπην 

σύρων, εὐχόμυενός τε θεδὶς ἐπὶ γαῖαν ἱκέσθαι, 
κύμασι πορφυρέοισιν ἐκλύζετο' πολλὼ δ᾽ εβώστρει, 
καὶ τοῖον φάτο μῦθον, ἀπὸ στόματος δ᾽ ὠγόρευσεν' 

Οὐχ οὕτω νώτοισιν ἐβάστασε φόρτον ἔρωτος 
ταῦρος, ὅτ᾽ Εὐρώπην, διὼ κύματος Ἴγ ἐπὶ Κρήτην" 

ὡς ἔμ᾽ ἐπιπλώσας ἐπινώτιον γεν ἐς οἶκον 

βάτρωχος, ὑψώσως ὠχρὸν δέμως ὕδατι λευκῷ. 

ὕδρος δ᾽ ἐξωπίνης ἀνεφαίνετο----δεινὸν ὅ ὅρομα 
ἀμφοτέ οἱς---ὀρβὸν δ᾽ ὑπὲρ ὕδατος εἶ; εἶχε τράχηλον. 

τοῦτον ἐδὸν κατέδυ Φυσίγναθος, οὔτι νοήσως, 

οἷον ἑταῖρον ἔμελλεν ἀπολλύμενον καταλείπειν 

δὺ δὲ βάθος λίμνης, καὶ ἀλεύατο κῆρα μέλαιναν. 

κέϊνος δ᾽, ὡς ἀφέθη, πέσεν ὕπτιος εὐθὺς ἐς ὕδωρ, 

χεῖρας ϑ' ἔσφιγγεν, κωὶ ἀπολλύμενος κατέτριζεν. 
πολλάκι μὲν κατέθυνεν ἐφ᾽ ὕδατι, πολλάκι δ᾽ αὖτε 

' λακτίζων ἀνέδυνε" μόρον δ᾽ οὐκ ἥν ὑπαλύξαι. 

δευόμεναι δὲ τρίχες πλεῖστον βάρος ἕλκον ἐπ᾿ αὐτῷ" 
ὕστατω δ᾽ ὀλλύμενος τοίους ἐφθέγξατο μύθους" 

Οὐ λήσεις δολίως, Φυσίγναθε, ταῦτω ποιήσας, 

᾿γαυηγὸν ῥίψας ὁ ἀπὸ σώματος, ὡς ἀπὸ πέτρης. 

οὐκ ἄν μου κατὼ γαῖαν ἀμείνων ἥσθα, κάκιστε, 
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πωγκρατίῳ τε πάλη τε καὶ ἐς δρό ρόμον" ἀλλὰ πλανήσας 

εἰς ὕδωρ μ ἔῤῥιψας. ἔχει θεὸς ἰδ ομμῶ" 

ποινὴν οὐ τίσεις σὺ μυῶν στρατῷ, οὐδ᾽ ὑπαλύζξεις. 

Ταῦτ᾽ εἰπὼν, ἀπέπνευσεν ἐν ὕδασι" τὸν δὲ κωτέιδεν 

Λειχοπίναξ, ὃν μα ἐφεζόμενος “μαλωκῇῆσιν' 

δεινὸν δ᾽ ἐξολόλυξε, δραμὼν δ᾽ ἤγγειλε μύεσσιν. 
Ὡς δ᾽ ἔμαθον τὴν μοῖραν, ἔδυ χόλος αἰνὸς ὥπαντας. 

καὶ τότε κηρύκεσσιν ἔοὶς ἐκέλευσαν, ὑπ᾿ ὄρθρον 

κηρύσσειν ἀγορήνδ᾽ ε ες δώμωτω Τρωξάρταο, 

πατρὸς δυστήνου Ψιχώρπαγος, ὃ ὃς κατὼ λίμνην 

ὕπτιος ἐζήπλωτο νεκρὸν δέμας, οὐδὲ παρ ὄχθας 

ἥν ἤδὴ τλήμων, μέσσω δ᾽ ἐ ἐπενήχετο. πόντῳ. 

ὡς δ᾽ ἦλθον ΠΣ ἘΝ ὡμ ποῖ, πρῶτος ἀνέστη 

Τρωξώρτης, ἐ ἐπὶ παιδὶ χολούμενος, εἶπέ τε μῦθον᾽ 

ἡ ῳ φίλοι, εἰ καὶ μοῦνος ἐγὼ κωκὼ πολλὼ πέπονθω 

ἐκ βατράχων, ἡ μοῖρω κωκὴ πάντεσσι τέτυκται. 

εἰμὶ δὲ γὺν ἐλεεινὸς, ἐπεὶ τρεῖς παΐϊδως ὄλεσσω. 
καὶ τὸν μὲν πρῶτόν γε κατέκτανεν ἁρπάξασα 

ἐχθίστη γαλέη, τρώγλης ἔκτοσθεν ἐλοῦσω. 

τὸν δ᾽ ἄλλον πάλιν ἄνδρες ἃ ὠπηνέες ἐς μόρον ἥξζαν 

καινοτέραις τέχναις, ξύλινον δόλον ἐξευρόντες, 

ἥν παγίδω καλέουσι, μυῶν ὀλέτειραν ἐουσώῶν. 

ὃ τρίτος ἥν, ὠγωπητὸς ἐμοὶ καὶ μητέρι κεδνη, 

τοῦτον ἀπέπνιξεν Φυσίγναθος, ἐς βυθὸν ἄξας. 

ὠλλ᾽ ἄγεθ᾽, ὁπλισόμεσθω, καὶ ἐξέλθωμεν ἐπ᾽ αὐτοὺς, 
σώματα, κοσμήσαντες ἐν. ἔντεσι δωιδωλέοισιν. 

Ταῦτ᾽ εἰπὼν, ἀνέπεισε καθοπλίζεσθαι ὥπαντας. 

[ καὶ τοὺς μέν ῥ᾽ ἐκόρυσσεν "Αρής, πολέμοιο μεμηλώς"] 
κνημῖδας μὲν πρωτῶ περὶ κνήμησιν ε ἡκῶν, 

ῥήξαντες. κυάμους χλοεροὺς, εὖ τ᾽ ἀσκήσαντες, 

οὺς αὐτοὶ διῶ γυκτὸς ἐπιστάντες κατέτρωξαν.. 

θώρηκας δ᾽ εἶχον καλαμοστεφέων ἀπὸ βυρσῶν, 
οὺς, γαλέην δείραντες, ε ἐπισταμένως ἐποίησαν. 

ἀσπὶς δ᾽ ἥν λύχνου τὸ μεσόμφωλον" ἡ δέ νυ λόγχη 

εὐμήκης βελόνη, παγχώλκεον ἔργον ΓΑρήος" 
ἡ δὲ κόρυς τὸ λέπυρον ἐπὶ κροτάφοις καρύοιο. 
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Οὕτω μὲν μύες ἔστων ἐν ὅπλοις. ὡς δ᾽ ἐνόησαν 
Ἰάτραχοι, ἐζωνέδυσων ἀφ᾽ ὕδατος, ες δ᾽ ἐγα χῶρον 
λβόντες, βουλὴν ξύναγον πολέμοιο κακοῖο. 

κεπτομένων δ᾽ αὐτῶν, πόθεν ἡ ἦ στάσις ἢ τίς ὁ θρύλλος, 
ἥρυξ ἐγγύθεν ἥλθε, φέρων σκήπτρον μετὰ χερσὶν, 

υρογλύφου υἱὸς μεγαλήτορος, ᾿μβασίχυτρος, 

ἕλλων πολέμοιο κακὴν φάτιν, εἶπέ τε μῦθον' 

Ὦ βάτραχοι, μύες ὕμμιν ἀπειλήσαντες ἔπεμψαν, 
πεῖν ὁπλίζεσθαι ε ἐπὶ πτόλεμόν τε μάχην τε. 

9ον γὰρ καθ᾽ ὕδωρ Ψψιχάρπαγω, ὅνπερ ἔπεφνεν 

μέ εν βασιλεὺς Φυσίγναθος. ἀλλὰ ΑΡΝῊ 

Ἃς εἰπὼν ἀπέφηνε" λόγος δ᾽ εἰς οὔωτο πάντων 

σελθὼν ἐτάραξε φρένας βατράχων ἀγερώχων. 
μφομένων δ᾽ αὐτών, Φυσίγναθος εἶπεν ἀνωστάς" 

Ὦ φίλοι, οὐκ ἔκτεινον ἐγὼ μῦν, οὐδὲ κατεῖδον 

ιλύμενον᾽ πάντως δ᾽ ε ἐπνίγη παίζων παρὰ λίμνην, 
ξεις τὰς βατράχων μιμούμενος" οἱ δὲ κάκιστοι 
, ἐμὲ μέμφονται τὸν ἀναίτιον" ἀλλ᾽ ὄγε, βουλὴν 
τήσωμεν, ὅπως δολίους μύας ἐξολέσωμεν. 
“γὰρ ἐγὼν ἐρέω, ὡς μοι δοκέει εἶνωι ι ἄριστα. 
ὕματα κοσμήσαντες ἐν ὅπλοις στώμεν ἅπαντες 
"»" πὰρ χείλεσσιν, ὅπου , κατάκρημνος ὁ χῶρος" 

(κω δ᾽ ὁρμηθέντες ἐφ᾽ ἡμέας ἐξέλθωσιν, 
αξάμενοι κορύθων, ὕ ὅστις σχεδὸν ἀντίος ἔλθοι, 
λίμνην αὐτοὺς σὺν ἐκείνωις εὐθὺ βάλωμεν. 
ω “γὰρ πνίξαντες ἐ ἐν ὕδωσι τοὺς ἀκολύμβεους, 
ἴσομεν εὐθύμως τὲ τὸ μυοκτόνον ὧδε τρόπαιον. 

᾿ Ὡς ἄρα φωνήσας ὃ ὅπλοις ἐνέδυσεν ἅ ὠπσαντως. 

ὕλλοις μὲν μαλαχῶν κνήμας ἑὰς ἀμφεκάλυψαν, 
Ῥηκας δ᾽ εἶχον χλοερῶν πλατέων ἀπὸ σεύτλων, 

ὅλλω δὲ τῶν κρωμίβών εἰς ἀσπίδας εὖ εὖ ἥσκήσαν, 
χος δ᾽ ὀξύσχοινος ὁ ἑκάστῳ μακρὸς ἀρήρει, 
εὴ κέρω κοχλίων λεπτῶν ἐκάλυπτε κάρηνα. 

᾿αξώμενοι δ᾽ ἔστησαν ἐπ᾽ ὄχθης ὑψηλῆσιν, 

ίοντες λόγχας, θυμοῦ δ᾽ ἔμπληντο ἕκαστος. 

ΤΟΣ, 11. 5. 5 
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Ζεὺς δὲ θεοὺς κωλέσας εἰς οὐρανὸν ἀστερόεντω, 

καὶ πολέμου πληθὺν δείξας, κρατερούς τε μαχητὰς, 
πολλοὺς καὶ μεγάλους ἠδ᾽ ἔγχεω μακρὰ φέροντας, 

οἷος Κενταύρων στρατὸς ἔρχεται ἢ ἠὲ Γιγάντων, 

ἡδὺ γελών ἐρέεινε, τίνες βατράχοισιν ἀρωγοὶ 

ἥ μυσὶ τειρομένοις" καὶ ̓ Αθηναίην προσ ξειστεν" 
ὑφ) θύγατερ, μυσὶν ἤ β παλεζήσουσω πορεύση ; , 

καὶ γάρ σου κωτὼ νηὸν ἀεὶ σκιρτώσιν ὥπαντες, 

κνίσση τερπόμενοι καὶ ἐδέσμασιν ἐ εκ θυσιάων. 

Ὡς ἄρ᾽ ἔφη Κρονίδης" τὸν δὲ προσέειπεν ̓ Αθήνη; 

ὦ πάτερ, οὐκ ἄν πώ ποτ᾽ ἐγὼ μυσὶ τειρομένοισιν 

ἐρχοίμην ἐπαρωγὺς, ἐπεὶ κακὰ πολλά, μ᾽ ἔοργαν, 

στέμματα βλάπτοντες κω! ἐ λύχνους είνεκ᾽ ἐλαίου. 

τοῦτο δέ μου λίην ἔδωκε φρένας, οἐζ Μ᾽ ἔρεξαν. 

πέπλον μου κατέτρωξαν, ὃ ὃν ἐξύφηνα κωμοῦσω 

ἐκ ῥοδάνης, λεπτῆς, καὶ στήμονα λεπτὸν ἔνησω, 
τρώγλας τ ἐμποίησαν" ὃ δ' ἡπητής μοι ἐπέστη, 

καὶ πολύ με πράσσει τούτου χάριν ἐξώργισμαι. 

[ καὶ πράσσει μ" τόκον" τὸ δὲ ῥ ῥίγιον ἀθανάτοισιν. 

χρησαμένη γὰρ ὕφηνω, καὶ οὐκ ἔχω ὠἀντωποδουνωι. 

ὠλλ᾽ οὐδ᾽ ὡς βατράχοισιν ἀρηγέμεν οὐκ εθελήσω. 

εἰσὶ γὰρ οὐδ᾽ αὐτοὶ φρένας ἔμπεδοι' ἀλλά με πρώην 

ἐκ πολέμου ἀνιοῦσων, ἐπεὶ λίην ἐκοπώθην, 

ὕπνου δευομένην, οὐκ εἴασων θορυβοῦντες 
οὐδ᾽ ὀλίγον κωμμῦσαι' ἐγὼ δ᾽ ἄυπνος κατεκείμην, 
τὴν κεφωλὴν ὠλγοῦσα, ἕως ἐβόησεν ἀλέκτωρ. 
ἀλλ᾽ ἄγε, παυσώμεσθα, θεοὶ, τούτοισιν ἀρήγειν, 
μή κέ τις ἡμείων τρωθὴ βέλει ὀζυόεντι, 

μήτις καὶ λόγχηφι τυπή δέμας ἡ ἠὲ μωυχιαίρη: 

εἰσὶ γὰρ ἀγχέμωχοι, καὶ εἰ θεὸς ἃ ἀντίος ἔλβοι" 

πάντες δ᾽ οὐρανόθεν τερπώμεθα δῆριν ὁ ὁρῶντες. 

Ἃς ἄρ ἐφη᾽ τὴ ἢ δ᾽ αὖτ᾽ ἐπεπείθοντο θεοὶ ἄλλοι 

πάντες, ὁμῶς δ᾽ εἰσῆλθον ἀολλέες εἰς ἔνοῳ χῶρον. 

ἰκὰδ' δ᾽ ἡλθον κήρυκε, τέρως πολέμοιο φέροντε" ] 

καὶ τότε κώνωπες, μεγάλως σάλπιγγας ἔχοντες, 

δεινὸν ἐσάλπιζον πολέμου κτύπον" οὐρωνόθεν δὲ 



ΒΑΤΡΑΧΟΜΥΟΜΑΧΙΑ, 

᾿, Ν (Δ ͵7 ἋἋ ΄ "»“ρ" 

᾿εὺς Κρονίϑης (βρόντησε, τέρως πολέμοιο κωκοῖο. 
Πρῶτος δ᾽ Ὑψιβόως Λειχήνορω οὔτωσε δουρὶ, 

,.9 ΄ ΕἸ "2 Μ' 

αὖτ᾽ ἐν προμάχοις, κωτὼ γωστέρω ἐς μέσον ἡπαρ᾽ 
Ἂν » γὙ] Ν ε ᾿ οι δ,.,»2 3 ΄ 

ἃ δ᾽ ἔπεσε πρηνὴς, ἁπωλὼς δ᾽ ἐκόνισσεν εἐθείρως. 
δούπησεν δὲ πεσὼν, ἀράβησε δὲ τεύχε ἐπ᾿ αὐτῷ.] 
νωγλοδύτης δὲ μετ᾽ αὐτὸν ἀκόντισε Πηλείωνω, 
ΝΜ ὝΥ. ὡ δ᾽ Ν 7 - Ἃ ψ 

ἥξεν δ᾽ ἐν στέρνω στι(βαρὸν δόρυ" τὸν δὲ πεσόντω 

'λε μέλας θάνατος, Ψυχὴ δ᾽ ἐκ σώματος ἔπτη. 
εὐτλαῖος δ᾽ ἄρ᾽ ἔπεφνε βωλὼν κέωρ ᾿Ἐμβασίχυτρον' 
" Ζ " ὦ “ “ὁ. ϑλ Ὁ “.. Ἄν λοΣ 
᾿Ωκιμίδην δ᾽ ἄχος εἷλε, καὶ ἤλασεν ὀξέ! σχοίνῳ" 

7 Ν ᾿. ης ΄ 7 

" Ῥάγος δὲ ἸΠολύφωνον κατὰ γαστερῶ τύψεν᾽ 

μπὲ δὲ πρηνὴς, ψυχὴ δὲ μελέων ἐξέπτη. 
Ι ' . 5 [ " » ᾿, 7] 

μνόχωρις δ ̓ ἑΣ εἶδεν ὠπολλύμενον ἸΤολύφωνον, 
7 οὐδ “- " 2 ,ς 

ρωγλοδύτην σετρώω μυλοειδέ! τρωσεν ἐπιφθὰς 
ων» Ἂς 4 Ν δ ΄ “4 Ζ 

υχενῶ σῶρ μέσσον τον δὲ σκοτος οσσε κάλυψεν. 

] ͵, δι 8... « Ζ ΄᾿ “ 

εἰχήνωρ Θ᾽ αὐτοῖο τιτύσκετο δουρὶ φαεινῷ, 
Ν ... μω ἢ τ ἐς δ. ἐν αὶ βάλεν, οὐδ᾽ ἀφάμαρτε, καθ᾽ ἡπαρ. ὡς δ᾽ ἐνόησεν 

] 7 Ὑ 7 3) 7 Ἃ 
φωμβοφάγος, ὄχθησι (βαθείης ἔμπεσε φεύγων 
λλ᾽ οὐδ᾽ ὡς ἀπέληγε μώχης, ὠλλ᾽ ἤλωσεν αὐτόν' 
7 ) 3 2 3 3 Ἴ ς 

ἄππεσε δ᾽, οὐδ᾽ ἀνένευσεν' ἐβάπτετο δ᾽ αἵματι λίμνη 
΄ 3 3 ,ν “ 

ρφυρέῳ, αὐτὸς δὲ πὰρ η:όν᾽ ἐξετανύσθη, 
Ὁ Ὁ .ὦ ΄ ορθῆσιν λιπωρήσί τ᾽ ἐπορνύμενος λωγόνεσσιν. 

7 Φι δὰ ᾽ "2". δ ΕΣ 7 

ροφάγον αὐτήσιν ἐπ᾿ ὄχβης ἐξενάριξεν. 
ἱτερνογλύφον δ᾽ ἐσιδὼν Καλωμίνθιος ἐς φόβον ἡλθεν, 

λάτο δ᾽ ἐς λίμνην φεύγων, τὴν ἀσπίδα ῥίψας. 
δὲ ΒΨ Ἢ »᾽ 5 7 Ζ 

Ἰλτρώιον δ ὧρ ἐπεῴνεν ὠὡμύμων Βορβοροκοίτης, 

Ὑδρόχαρις δὲ τ᾽ ἔπεφνε Πτερνοφάγον βασιλήα,] 
ἐρμαδίῳ πλήξας κατὼ βρέγματος" ἐγκέφαλος δὲ 
ὁ ῥινῶν ἐσταζε, πωλάσσετο δ᾽ αἵματι γαῖα. 
εἰχοπίναξ δ᾽ ἔκτεινεν ἀμύμονω Βορίβοροκοίτην, 

μ ΝΜ Ν Ν ͵ “) 7 
χει ἐπαϊξας" τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψεν. 

ἱρωσσοφάγος δ᾽ ἐσιδὼν ποδὸς ἕλκυσε Κνισσοδιώκτην, 
λίμνη δ᾽ ἀπέπνιξε, κρωτήσας χειρὶ τένοντω. 

ἐιχάρπαξ δ᾽ ἡμυν᾽ ἑτώρων πέρι τεθνηώτων, 
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516 ΒΑΤΡΑΧΟΜΥΟΜΑΧΙΑ. 

καὶ βάλε “Πρασσοφάγον, μήπω γαίης ἐπιβάντα" 
σπίπτε δὲ σὶ Ἷ πρόσθεν, ψυχὴ δ᾽ "ΑἸἰδόσδε βεβήκει. 

Πηλοβάτης ν᾽ ἐσιδὼν πηλοῦ δράκα ῥίψεν ἐ ἐπ᾿ αὐτὸν, 

καὶ τὸ μέτωπον ἔχρισε, καὶ ἐξετύφλου παρὰ μικρόν. 

θυμώβη δ᾽ ὥρω κεῖνος, ἑλὼν δέ τε χειρὶ παχείῃ 

κείμενον ἐν πεδίω λίθον ὄβριμον, ἄχθος ὁ ἀρούρης, 
τῶ βάλε Πηλοβάτην ὑ ὑπὸ "γούνατα" πᾶσω δ᾽ ἐκλάσθη 
κνήμη δεξιτερὴ, πέσε δ᾽ ὕπτιος ἐν κονίησιν. 
Κραυγασίδης δ᾽ ἡ ἥμυνε, καὶ αὖτις βαῖνεν ἐ ἐπ᾿ αὐτὸν, 
τύψε δέ μιν μέσσην κατὰ γαστέρω" πᾶς δὲ οἱ εἴσω 
ὀξύσχοινος ἔδυνε, χαμαὶ δ᾽ ἔκχυντο ὥπαντω 
ἔγκαωτ᾽ ἐφελκομένω ὑπὸ δούρατι χειρὶ παχείῃ. 

Σιτοφάγος δ᾽, ὡς εἶδεν ἐπ᾽ ὄχθησιν ποταμοῖο, 
σκάζων ἐ εκ πολέμου ἀνεχάξετο, τείρετο, δ᾽ αἰνῶς" 

ἥλωτο δ᾽ ἐς τάφρον, ὅππως φύγοι. αἰπὺν ὄλεθρον. 

Τρωξάρτης δ᾽ ἔβαλεν Φυσίγναθον ε ἐς ποδὸς ἄκρον. 
[ ὠκω δὲ τειρόμενος ες λίμνην ἥλατο φεύγων. ] 
Πρωσσαίος δ’, ὡς εἶδεν ἔθ᾽ ἡμίπνουν προπεσόντω, 
ἤλθε διὰ προμάχων, καὶ ἀκόντισεν ὀξέϊ σχοίνω" 
οὐδ᾽ ἔρῥηξε σώκος, σχέτο δ᾽ αὐτοῦ δουρὸς ἀκωκή. 

τοῦ δ᾽ ἔβωλε τρυφάλειαν ἀμύμονα, καὶ τετρώχυτρον 
δῖος ̓ Οριγανίων, μιμούμενος αὐτὸν ᾿Αρήω, 

ὃς μόνος ἐν βατράχρισιν ἀρίστευεν, καθ᾽ ὁμιλον' 
ὥρμησαν δ᾽ ἄρ᾽ ἐπ᾽ αὐτόν ὁ δ᾽, ὡς ἴδεν, οὐχ ὑπέμεινεν. 

ἥρωας κρατεροὺς, κατέθυ δ᾽ ὑπὸ βένθεσι λίμνης. 

Ἢν δὲ τις εἰνὶ μύεσσι γέος παῖς, ἔξοχος ἄλλων, 
ἀγχέμαχος, φίλος υἱὸς ἀμύμονος ᾿Αρτεπιβούλου, 
ὄρχαμος, αὐτὸν ̓ Αρὴν φαίνων, κρατερὸς Μεριδώρπαξ. 

[ὃς μόνος εἰνὶ μύεσσιν ἀριστεύεσκε μάχεσθαι. 

“ῳ Ν ὡς ᾽ὔ͵ ὴν νὴ Ε] ,), Κ᾿ 

στη δὲ σαρὼ λιμνήν γωυρούμενος, οἷος π᾿ Φὥλλων, 

στεῦτο δὲ πορθήσειν βατράχων γένος αἰχμητάων. 

᾽ » ΄ ᾽ ΄ ς “ἢ " 

καί νύ κεν ἐξετέλεσσεν, ἐπεὶ μέγω οἱ σθένος εν, 
᾽ Ν᾿ ο Ὰς ἧς » "» "Ὁ 

εἰ μὴ ἄρ᾽ ὀξὺ νόησε πωτὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε. 



ΒΑΤΡΑΧΟΜΥΟΜΑΣΙΑ. 

' καὶ τότ᾽ ἀπολλυμένους βατράχους ᾧ ᾧκτειρε Κρονίων" 
κινήσας δὲ κάρη, τοίην ἐφθέγξατο φωνήν" 

ΠΩ πόποι, ἡ μέγω ἔργον ἐν ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶμαι" 
οὐ μικρόν μ᾽ ἔκπληξε Μεριδώρπαξ, κατὰ λίμνην 
ἐνναίρειν βατράχους βλεμεαίνων' ἀλλὰ τάχιστα 
Παλλάδα πέμψωμεν πολεμόκλονον, ἠὲ καὶ "Αρῆν, 

οἵ μιν ἀποσχήσουσι μάχης, κρωτερόν περ εόντω. 
Ὡς ἄρ ᾿ ἐφή Κρονίδης" ᾿ “Αρῆς δ᾽ ἀπαμείβετο μύθω" 

οὔτ᾽ ἄρ᾽ εὐ πβυπαι Κρονίδη, σθένος, οὔτε ,᾽ ΓΑρήος 

ἰσχύσει βατράχοισιν ὠρηγέμεν αἰπὺν ὄλεθρον. 
᾿δλλ᾽ ἄγε, πάντες ἴωμεν ἀρηγόνες" ἢ τὸ σὸν ὅπλον 

[ κινείσθω μέγα, Τ,τανοκτόνον, ὀβριμοεργὸν,] 

ᾧ Τιτᾶνας ἔπεφνες, ἀρίστους ἔξοχω πάντων, 
ᾧ ποτὲ καὶ Καπαγήηα κατέκτανες, ὄβριμον ἄνδρα, 

᾿Εγκέλαδέν τ᾽ ἐπέδησας ἰδ᾽ ἄγριω φῦλα Γιγάντων, 
κινείσθω" οὕτω γὰρ ἁλώσεται, ὅστις ἄριστος. 
Ὡς ἄρ ἔφη) Κρονίδης. δ᾽ ἔβαλε ψολόεντα κερωυνόν. 

πρώτα μὲν ἐβρόντησε, μέγαν δ᾽ ἐλέλιξεν " Ολυμπον, 
αὐτὰρ ἔπειτω κεραυνὸν, δειμιωλέον Διὸς ὅπλον, 

ἡκ' ἐπιδινήσας" ὁ δ᾽ ἄρ᾽ ἔπτατο χειρὸς ἄνωκτος. 
πάντας μέν ῥ᾽ ἐφόβησε βαλὼν βατράχους τε μύας τε' 
ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὡς ἀπέληγε μυῶν στρατὸς, ἀλλ᾽ ἔτι μῶλλον 

ἵετο πορθήσειν βατράχων γένος αἰχμητάων, 

εἰ μὴ ἀπ᾽ Οὐλύμπου βατράχους ς ὥκτειρε Κρονίων, 
ὃς ῥω τότε βατράχοισιν ἀρωγοὺς εὐβὺς ἔπεμψιν. 

Ἦλθον δ᾽ ἐξαπίνης νωτάκμονες, ἀγκυλοχήλαι, 
λοξοβώται, στρεβλὰ, ψαλιδόστομοι, ὀστρακόδερμοι, 
ὀστοφυεῖς, πλατύνωτοι, ἀποστίλβοντες ἐ εν , ὥμοις, 
βλαισοὶ, χειροτένοντες, ἀπὸ στέρνων ἐσορώντες, 
ὀκτάποδες, δικάρηνοι, ἀχειρέες----οἱ δὲ καλεύνται 
καρκίνοι----οἴ ῥα μυῶν οὐρὰς στομάτεσσιν ἔκοπτον, 
Ἶδὲ πόδας καὶ χειρως" ἀνεγνώμπτοντο δὲ λόγχαι. 

τοὺς καὶ ὑπέδδεισαν δειλοὶ μύες, οὐδ᾽ ἔτ᾽ ἔμεινων, 
ἐς δὲ φυγὴν ἐτρώποντο" ἐδύσετο δ᾽ ἥλιος ἤδὴ, 

καὶ πολέμου τελετὴ μονοήμερος ἐξετελέσθη. 
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ΟΜΗΡΟΥ͂ ΚΑΙ ΟΜΗΡΙΔΩΝ 

ΥΜΝΟΙ ΗἩΤῸΪ ΠΡΟΟΊΜΙΑ. 
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Α. 

ΕΙΣ ΑΠΟΛΛΔΩ ΝΑ. 

ΝΗΣΟΜΑΙ οὐδὲ λάθωμαι ᾿Απόλλωνος ἑκάτοιο, 

ντε θεοὶ κωτῶ δῶμα Δὼς τρομέουσιν ἰόντα" 

ταί ῥώ τ᾽ ἀναΐσσουσιν, ἐπισχεδὸν ἐ ἐρχομένοιο, 

ἄντες ἀφ᾽ ἑδράων, ὅτε φαίδιμα τόξα τιταύνει. 
τὼ δ᾽ οἴη μίμνε παραὶ Δὲ τερπικεραύνῳ, 

' ῥα βιόν τ᾽ ἐχώλωσσε καὶ ἐκλήϊσσε φωρέτρην᾽ 

τοί οἱ ἀπ᾽ ἰφθίμων ὦ ὥμων χείρεσσιν. ἐλοῦσα 
ὄζον, ἀνεκρέμασε πρὸς κίονα πατρὸς ξδιο 

β γασσάλου ε εκ χρυσέου" τὸν δ᾽ ἐ ες θρόνον εἶ, εἰσεν ἄγουσα. 

ὦ δ᾽ ἄρα νέκταρ ἔδωκε πατὴρ, δέπαϊ χρυσείῳ 

δεικνύμενος φίλον υἱόν" ἔπειτα δὲ δαίμονες ἄλλοί 

να καθίζουσιν" χαίρει δέ τε πότνια Λητὼ, 

ὕνεκω τοξοφόρον καὶ κωρτερὸν υἱὸν ἔτικτεν. 

) λπόλλωνά τ ἀνωκτῶ καὶ ἼΆρτεμιν ἰ ἰοχέαιραν, 

Ϊ τὴν μὲν ἐν Ὀρτυγίη,. τὸν δὲ κρανοῖῇ ἐνὶ Δήλῳ, ] 

᾿εκλιμένη πρὸς μακρὸν ὄρος καὶ Κύνθιον ὄχθον, 

"Ὑχοτάτω φοίνικος, ἐπ᾽ ᾿Ινώποιο ῥεέθροις. 

Ἰ Πῶς τ ἄρ σ᾽ ὑμνήσω, πάντως εὔυμινον ἐόντω ; 

' "ἄντῃ γάρ τοί Φριβε, νόμοι βεβλήαται ὠδὴς, 

ἐν ἀν᾽ ἤπειρον πορτιτρόφον, ἠδ᾽ ἀνὼ νήσους. 

- Ν ) ε Ν Ψ ") 

ασοωϊ δὲ σκοπίιωΐ τοὶ ὥ δον κωι σρῶονες οὐἈροι 

 ΥῸΟΙ,. 11. πῈ 

» 7] ΝΟ -“» ᾽ “' ΕἸ Ὡς ΄ 

Χαιρε, μάκαιρ ω Αητοι, ἐπεὶ τέκες ἀγλαῶ τεκγνώ, 
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θῶ Α. ΕἸΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑ. 

ὑψηλῶν ὁ ὀρέων, ποτώμοί θ᾽ ἅλαδε προρέοντες, 

ἀκταί τ᾽ εἰς ὅλα κεκλιμένωι, λιμένες τε θαλάσσης. 

ἢ ὡς σε πρῶτον Λητὼ τέκε, χώρμω βροτοῖσιν, 

κλινθεῖσω πρὸς Κύνθου ὄρος κρωναῆ ενὶ νήσῳ, 

Δήλῳ ἐν ἀμφιρύτῃ ; - ἑκάτερθε δὲ κύμω κελαινὸν 

ἐζήει χέρσονδε λιγυπνοίοις ἀνέμοισιν. 

ἔνθεν ὁ ὠπορνύμενος, πᾶσι θνητόνσιν ἀνάσσεις 

ὅσσους Κρήτη ἐντὸς ἔχει καὶ δῆμος ᾿Αθηνῶν, 
γησός τ᾽ Αἰγίνη, ναυσικλείτη τ Εὔβοιω, 

Αἰγαί τ᾽, Εἰρεσίωι τε καὶ ἀγχιώλη Πεπάρηθος, 
Θρηϊκιός τ᾽ ᾿Αθόως καὶ Πηλίου ὥκρω κάρηνα, 
Θρηϊκίη τε Σώμος,᾽ Ἴδης τ ὄρεα σκιόεντω, 

Σκῦρος καὶ Φώκαια κωὶ Αὐτοκάνης ὄρος αἰπὺ, 

Ἴμβρος τ᾽ εὐκτιμιένη καὶ Λήμνος ἀμιχθωλόεσσα, 
Λέσβος τ᾽ ἠγαθέη, Μάκαρος ἕδος Αἰολίωνος, 

καὶ Χίος, ἣ νήσων "λιπαρωτάτη εἰν ὡλὶ κέιται, 

παιπαλόεις τε Μίμας καὶ Κωρύκου ἄκρα κάρηνα, 

καὶ Κλάρος αἰγλήεσσω καὶ Αἰσαγέης ὅρος αἰπὺ, 

καὶ Σάμος ὑδρηλὴ, Μυκάλης τ᾽ αἰπεινὼ κάρηνω, 

Μίλητός τε, Κόως τε, πόλις Μερόπων ἀνθρώπων, 

καὶ Κνίδος αἰπεινὴ καὶ Κάρπαθος ἠνεμόεσσα, 

Νάξος τ᾽ ἠδὲ Πάρος, ῬῬηναϊά τε πετρήεσσω" 
τόσσον ἐπ᾿ ὠδίνουσα, κηβόλον ἵκετο Λητὼ, 

εἴ τίς οἱ γωιέων υἱέϊ θέλοι οἰκίω θέσθαι. 
αἱ δὲ μάλ᾽ ἐτρόμιεον καὶ εἐδείδισων, οὐδέ τις ἔτλη 

Φσιβθον δέξασθαι, καὶ ποτ ἐρή περ ἐοῦσα" 

πρίν γ᾽ ὅτε δὴ ῥ᾽ ἐπὶ Δήλου ἐβήσατο πότνιω Λητὼ, 

καί μιν ἀνειρομένη ἔπεω πτερόεντα προσηύδα" 
Δηλ᾽, ἢ ἄρ κ᾽ εβέλοις ἐδὸς. ἔ ἀρλρ συ υἱος ἐμοῖο, 

Φοίβου Ἀπόλλωνος, θέσθαι τ᾽ ἐνὶ πίονω νηόν ; ; 
ἄλλος δ᾽ οὔτις σεὶό ποθ᾽ ἅψεται, οὐδὲ σε τίσει, 

οὐδ᾽ εὔβουν σε ἔσεσθαι ὁ ὀΐομαι, οὔτ᾽ εὔμηλον, 
οὐδὲ τρύγην οἴσεις, οὔτ᾽ ἂρ φυτὰ μυρία φύσεις. 

οἱ δέ κ᾽ ᾿Απόλλωνος ἑκωέργου γηὸν ἔχησθω, 
ΩΣ 



ι. ΕἸΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑ. 

Ϊ 7] ΕῚ 7 ν -ε 

ἰνθρωποί τοι πάντες ἀγινήσουσ᾽ ἑκατόμβας, 
' Β'. ὦ ΄ "7 ᾽ 

᾿γνθάδ᾽ ἀγειρόμενοι" κνίσση δέ τοι ἄσπετος αἰεὶ 

δ Ν 27 ᾽ ᾿ θ 7 ΄ .ἷ 

ἡρὸν, ἄναξ, εἰ βόσκοις, θεοί κέ σ᾽ ἔχωσιν 

᾿4ιρὸς ὠπ᾽ ὠλλοτρίης" ἐπεὶ οὔ τοι πίαρ ὕπ᾽ οὐδας. 

[λητοὶ, κυδίστη θύγατερ μεγάλοιο Κοίοιο, 

'σπασίη κεν ἔγωγε γονὴν ἑκάτοιο ἄνωκτος 
ἐξαίμην᾽ αἰνῶς γὰρ ἐτήτυμιόν εἰμι δυσηχῆς 

ἐνδράσιν' ὧδε δὲ κεν περιτιμήεσσα γενοίμην. 

λὼ τόδε τρομέω, Λητοῖ, ἔπος, οὐδέ σε κεύσω" 

γίην γάρ τινώ φασιν ἀτάσθαλον ᾿Απόλλωναῳ 

σσεσθαι, μέγα δὲ πρυτανευσέμεν ἀθανάτοισιν 

"αὴ θνητοῖσι βροτοῖσιν ἐπὶ ζείδωρον ἄ ἄρουραν. 
ᾧ Ἵ αἰνῶς δείδοικα κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμὸν, 

β ἣ, ὁπότ᾽ ἂν τὸ πρῶτον ἴδ φάος ἠελίοιο, 

ἥσον ἀ ἀτιμήσας, ἐπειὴ κραναήπεδός εἰμι, 

τοσσὶ καταστρέψας ὦ σὴ ἁλὸς εν πελάώγεσσιν. 

ν᾽ ε ἐμὲ μὲν μέγα κύμα. κατὼ κρωτὸς ὥλις αἰεὶ 

«λύσσει" ὁ δ᾽ ἄλλην γαῖων ἀφίξεται, ἡ κεν ὥἄδη οἱ, 

“εὔξασθαι νηόν τε καὶ ἄλσεω δενδρήεντω" 
τουλύποδες δ᾽ ἐν ἐμοὶ θωλώμως, φώκαί τε μέλαιναι 

ἐκία ποιήσονται ἀκηδέω, χήτεϊ λαῶν. 
ἐλλ᾽ εἴ μοι τλαίης γε, θεὼ, μέγαν ὅρκον ὀμόσσωι, 

εβάδε μὲν πρῶτον τεύξειν περικαλλέα, γηὸν, 

μεναι ἀνθρώπων χρηστήριον, αὐτὰρ ἔπειτα, 

ἄντας ἐπ᾽ ἀνθρώπους" ἐπειὴ πολυώνυμός ἐστιν. 
Ἃς ; ἄρ᾽ ἔφη" Λητὼ δὲ θεῶν μέγαν ὅρκον ὄμοσσεν" 

στω γῦν τάδε Γαῖω καὶ Οὐρανὸς εὐρὺς ὕπερθεν, 

᾿ αἱ τὸ κατειβόμενον Στυγὸς ὕδωρ, ὅ ὅστε μέγιστος 

Μος δεινότωτός τε πέλει μακάρεσσι θεόϊσιν" 

Ι μὴν Φοίβου τῇδε θυώδης ἐ ἔσσεται αἰεὶ 

μὸς καὶ τέμενος, τίσει δέ σέγ᾽ ἔξοχα πάντων. 

Αὐτὰρ ἐπεί ῥ᾽ ὄμοσέν τε, τελεύτησέν τε τὸν ὅρκον, 

ν ἐδ “δ΄ 

ΓΩς φάτο" χώιρε δὲ Δήλος, ἀμειβομένη δὲ προσηύδα" 
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924 Α. ΕἸΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑ. 

Δῆλος μὲν μάλα χώιρε γόνῳ ἑκάτοιο ἀἄνώκτος" 

Λητὼ δ᾽ ἐννημάρ τε καὶ ἐννέα νύκτας ἀέλπτοις 

ὠδίνεσσι πέπαρτο. θεαὶ δ᾽ ἔσων ἔνδοθ, πῶσαι, 

ὅσσωι ἄριστωι ἔσων, Διώνη τε, Ῥείη τε, 

ἸΙχναίη τε Θέμις καὶ ἀγάστονος ᾿Αμφιτρίτη, 

ἄλλαι τ᾽ ἀθάναται, νόσφιν. λευκωλένου Ἥρης. 

[στο γὰρ ἐν μεγάροισι Διὸς γεφεληγερέταο. ] 

μούνη δ᾽ οὐκ ἐπέπυστο μογοστόκος Εἰλείθυια; 
ἥστο γὰρ ὥκρω Ὀλύμπῳ ὑπ᾽ χρυσέοισι γέφεσσιν, 

Ἥρης φρωδμοσύν; λευκωλένου, " μὲν ἔρυκεν 

ἡλοσύνη, ὅτ᾽ ἄρ᾽ υἱὸν ἀμύμονά τε κρατερόν τε 

Λητὼ τέξεσθαι κωλλιπλόκωμος τότ᾽ ἔμελλεν. 

Αἱ δ᾽ Ἶριν προὔπεμψαν ἐ εὐκτιμένης ἀπὸ γήσου, 

ἀξέμεν Εἰλείθυιαν, ὑποσχόμενοι μέγαν ὅρμον, 

χρυσείοισι, λίνοισιν ἐ ἑερμένον, ἐννεώπηχυν' 
γόσφιν δ᾽ 1 ἤνωγον. καλέειν λευκωλένου Ἥρης, 

μή μιν ἔπειτ᾽ ἐπέεσσιν ἀποστρέψειεν ἰουσαν. 

αὐτὰρ ἐπεὶ τόγ᾽ ἄκουσε ποδήνεμος ὦ ὠκέα Ἶρις, 

βη ῥω θέειν, τωχέως δὲ διήνυσε πῶν τὸ μεσηγύ. 

αὐτὰρ ἐπεί ῥ᾽ ἵκανε θεῶν ἔδος, ωἰπὺν Ολυμπον, 
αὐτίκ᾽ ἄρ᾽ Εἰλείθυιων ἀπ᾽ ἐκ μεγάροιο θύραζε 
ἐκπροκώλεσσωμένη, ἔπεα πτερόεντα προσηύδω, 

πάντα μάλ᾽, ὡς ἐπέτελλον Ὀλύμπιω δώματ᾽ ἔχουσωι. 

τή η δ᾽ ὥρω θυμὸν ἔπειθεν ἐνὶ στήθεσσι φίλοισιν' 

βὰν δὲ ποσὶ, τρήρωσι πελειάσιν ἴθμιαθ᾽ ὁμοῖαι. 
εὖτ᾽ ἐπὶ Δήλου ἔβαινε μογοστόκος Εἰλείθυιω, 
τὴν τότε δὴ τόκος εἷλε, μενοίνησεν « δὲ τεκέσθαι. 

ἀμφὶ δὲ φοίνικι; βάλε πήχεε, γούνω δ᾽ ἔρεισεν 

λειμῶνι μαλακῷ" μείδησε δὲ γαῖ ὑπένερθεν" 

ἐκ δ ἔθορε πρὸ φόωσ δε" θεαὶ δ᾽ ὀλόλυξων ὁ ὥπωσωι. 

Ἔνθα σε, ἤϊε Φόβε, θεαὶ λόον ὕδατι κωλῷ, 

ἁγνῶς καὶ καθαρῶς" σπάρξαν δ᾽ εν φάρεϊ λευκῷ, 

λεπτῷ, γηγωτέω" πέρι δὲ χρύσεον στρόφον ἡκαν. 

οὐδ᾽ ἄρ ̓ Απόλλωνω χρυσάορω βθήσωτο μήτηρ, 

ἀλλὼ Θέμις νέκταρ τε καὶ ἀμβροσίην ε ἐρατεινὴν 
ἀβανάτησιν χερσὶν ἐπήρξατο" χαιρε δὲ Λητὼ, 
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οὕνεκ τοξοφόρον καὶ καρτερὸν υἱὸν ἔτικτεν. 

Αὐταρ ἐπειδὴ, Φοῖβε, κατέβρως ἄμβροτον εἴδωρ, 

οὐ σέγ᾽ ἔπειτ᾽ ἴσχον χρύσεοι στρόφοι ἀσπαίροντώ, 

οὐδ᾽ ἔτι δεσιμιώ σ᾽ ἔρυκε, λύοντο δὲ πείρατα πάντω. 
αὐτίκω δ᾽ ἀθανάτησι μετηύδα Φάβος ᾿ Απόλλων" 

Εἴ μοι κίβαρίς τε φίλη καὶ καμπύλα τόξα, 

χρήσω δ᾽ ἀνθρώποισι Δὼς νημερτέα βουλήν. 
Ἃς εἰπὼν, ἐβίβασκεν ἐπὶ χβονὸς εὐρυοδείης 

Φοόϊβος ἀκερσεκόμης, ἑκωτηβόλος᾽ αἱ δ᾽ ἄρω πᾶσωι 
θάμβεον ἀθάνωτωι' χρυσῷ δ᾽ ἄρω Δήλος ἅπασω 

βεβρίθει, καθορῶσα Διὸς Λητοῦς τε γενέθλην" 
γηθοσύνη, ὅτι μιν θεὸς ἐΐλετο οἰκία θέσθωι 
νήσων ἠπείρου τε, φίλησε δὲ κηρόθι, μῶλλον 

ἤνβησ᾽, ὡς ὅτε τε ῥίον οὔρεος ἄνθεσιν ὕλης. 

Αὐτὸς δ᾽, ἀργυρότοξε, ἄναξ, ἑκατηβόλ᾽ ́ Απολλον, 
ἄλλοτε μέν τ᾽ ἐπὶ Κύνθου εβήσωο παιπωλόεντος, 
᾽) “ 7 ὅν, τ 3 ͵ 

ἄλλοτε δ᾽ αὖ γήσους τε κῶὶ ὠὡνερὼς ἡλάσκωζες 

πολλοί τοι νηοί τε καὶ ἄλσεω δενδρήεντα" 
πᾶσαι δὲ σκοπίαί τε φίλαι καὶ πρώονες ὥκροι 

ὑψηλῶν ὀρέων, ποτωμοί θ᾽ ὥλωδε προρέοντες. 

ἀλλὰ σὺ Δήλῳ, Φοῖβε, μάλιστ᾽ ἐπιτέρπεωι ἤτορ' 
ἔνθα τοι ἑλκεχίτωνες Ἰάονες ἠγερέθονται, 

σὺν σφοισιν τεκέεσσι καὶ οἰδοίης ἀλόχοισιν' 

οἱ δέ σε πυγμαχίη τε καὶ ὀρχηθμῷ καὶ ἀοιδῇ 

μνησάμενοι τέρπουσιν, ὅτ᾽ ἂν στήσωνται ἀγῶνα. 

φαίη κ᾽ ἀθανάτους καὶ ἀγήρως ἔμμεναι αἰεὶ, 

ὃς τότ᾽ ἐπαντιάσεί, ὅτ᾽ Ἰάονες ἀθρόοι εἰεν" 

πάντων γάρ κεν τὰ χάριν, τέρψναιτο δὲ θυμὸν, 

ἄνδρας Ἢ εἰσορόων, καλλιζώνους τε γυναίκας, 

γηάς τ᾽ ὠκείας ἠδ᾽ αὐτῶν κτήματα πολλά. 
πρὸς δὲ, τόδε μέγω θαῦμα, ὅου κλέος οὔποτ᾽ ὀλεῖται, 
κοῦρωι Δηλιώδες, “Εκατηβελέταο θερώπναι" 
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“Μ΄ ΘΕ “"Ἢ Ν » ν ἰδ ὦ ͵ 

οἷν ἔπει, ὧρ πρωτὸν Μμᾶν Ἀπόλλων ὑμνήσωσιν, 

αὖτις δ᾽ αὖ Λητώ τε καὶ ΓΆρτεμιν ἰοχέαιραν. 

μνησάμεναι, ἀνδρῶν τε πωλαιῶν ἠδὲ γυναικῶν 

ὕμινον ἀείδουσιν, θέλγουσι δὲ φῦλ᾽ ἀνθρώπων. 
7] Ἴ » ͵΄ Ἂς Ν Ἂ 

πάντων ὃ ἀνθρώπων φωνὼς καὶ κρεμβωλιωστὺν 

μιμέϊσθ᾽ ἴσασιν" φαίη δέ κεν αὐτὸς ἕκαστος 
΄, Ὑ ς Ἂν 5 7, 

φθέγγεσθ ᾿ οὕτω σῴφιν κωλή συνάρηρεν ἀοιδη. 

᾿Αλλ᾽ ἀγεθ᾽, ἱλήκοι μὲν ̓ Απόλλων ᾿᾿Αρτέμιδι ξὺν, 

χαίρετε δ᾽ ὑμεῖς πᾶσαι" ἐμεῖο δὲ καὶ μετόπισθεν 

μνήσασϑ, ὁππότε κέν τις ἐπιχθονίων ἀνθρώπων 

ἐνθάδ᾽ ἀνείρηται ξεῖνος τὠλαπείριος ἐλθών" 

ῶ κοῦρωι, τίς δ᾽ ὦ ὕμμιν ἀνὴρ ἥδιστος ὠοιδῶν 

ἐνθάδε πωλείτωι, καὶ τέῳ τέρπεσθε μάλιστα : 3 

ὑμεῖς. δ᾽ εὖ μάλα πᾶσαι ὑποκρίνωσθ' εὐφήμως" 

τυφλὺς ἀνῆρ, οἰκέι δὲ Χίω ἔνι παιπαλοέσσῃ" 

τοῦ πῶσωι μετόπισθεν ἀριστεύουσιν ἀοιδαί. 

ἡμεέϊς δ᾽ ὑμέτερον κλέος οἴσομεν, ὅσσον ἐπ᾽ αἷωῶν 

ἀνθρώπων στρεφόμεσθω πόλεις εὖ νωιετωώσας" 
οἱ δ᾽ ἐπὶ δὴ πείσοντωι, ἐπεὶ καὶ ἐτήτυμόν ἐστιν. 

Αὐτὰρ ἐγὼν οὐ λήξω ἐκηβόλον ᾿Απόλλωνω 

ὑμνέων ἀργυρότοξον, ὃν ἠύκομος τέκε Λητώ. 

“ 57 ;. } Ἂς 

Ω ἄνω, καὶ Λυκίην καὶ Μηονίην ἐρατεινὴν 
Ν 7 93) 5) "πὴ ς " ᾿ 

καὶ Μιλήτον ἐχεις, ἐνώλον πολιν ἐμερόεσσῶν 
ΜΦ ΝἯ , ε 7 Ψ Ἀν δὴ δὰ 

αὐτὸς δ᾽ αὖ Δήλοιο περικλύστης μεγ ἀνώσσεις. 

Εἶσι δὲ φορμίζων Λητοὺς ἐρικυδέος υἱὸς 
᾿ φόρμιγγι γλαφυρή πρὸς Πυθὼ πετρήεσσαν 

ἄμβροτα, εἴματ᾽ ἔχων, τεθυωμένα" τοῖο δὲ φόρμιγξ 

χρυσέου ὑπὸ πλήκτρου καναχῆν ἔχει ἱμερόεσσαν. 

ἔνθεν δὲ πρὸς ἴΟλυμπον ἀπὸ χθονὸς, ὥστε γόημωα, 

εἶσι Διὸς πρὸς δῶμα, θεῶν μεβ᾽ ὁμήγυριν ὄλλων" 

αὐτίκα δ᾽ ἀθανάτοισι μέλει κίθαρις καὶ ἀοιδῇ. 

Μωῦσαι μέν θ᾽ ὥμω πᾶσαι, ἀμειβόμενωι ὀπὶ κωλῆ, 
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ὑμνεῦσίν ῥῶ θεῶν δὼρ ἄμβροτα, ηδ᾽ ἀνθρώπων 
τλημοσύνας, ὅσ᾽ ἔχοντες ὑπ᾽ ἀθανάτοισι θεοῖσιν 

ζώουσ᾽ ἀφραδέες καὶ ὠμήχιανοι, οὐδὲ δύνωνται 

εὑρέμενωι θανάτοιό τ᾽ ἄκος καὶ γήραος ἄλκαρ. 

αὐτὰρ εὑπλόκαμοι Χάριτες καὶ εὔφρονες Ωραι, 
Δρμονίη θ᾽, Ἥβη τε, Διὼς θυγάτηρ τ᾽ ᾿Αφροδίτη, 

ὀρχευντ᾽, ἀλλήλων ἐπὶ καρρῶ χείρως ἔχουσαι: 

τήσι μὲν οὔτ᾽ αἰσχρὴ μεταμέλπεται, οὔτ᾽ ἐλάχειω, 

ἀλλὰ μάλω μεγάλη τε ἰδὲὶν καὶ εἶδος ἀγητὴ, 

ΓΑρτεμις ἰοχέαιρα, ὁμιότροφος ᾿Απόλλωνι. 

ἐν δ᾽ αὖ τήσιν ̓ Αρής καὶ εὔσκοπος ᾿Αργειφόντης 

παίζουσ'" αὐτὼρ ὁ Φόιβος ᾿Απόλλων ἐγκιθαρίᾷε, 
“καλῶ καὶ ὕψι βιβάς" αἴγλη δέ μὲν ἀμφιφαείνει, 

β μωρμαρυγαί τε ποδῶν καὶ εὐ υλώστοιο χιτῶνος. 
, οἱ δ᾽ ἐπιτέρπονται θυμὸν μέγαν, εἰσορόωντες, 

Λητώ τε χρυσοπλόκωμος καὶ μητίετω Ζεὺς, 
υἱα φίλον παίζοντα μετ᾽ ἀθανάτοισι θεοῖσιν. 

Πῶς τ᾽ ἄρ σ᾽ ὑμνήσω, στάντως εὔυμινον εόντώ ; 

ἠέ σ᾽ ἐνὶ μνηστῆρσιν ἀείδω καὶ φιλότητι, 

᾿ ὅππως μνωόμενος ἔκιες ᾿Αζανίδω κούρην, 

Ἴσχυ ὥμ᾽ ἀντιβέω, ᾿Ελατιονίδῃ εὐϊππῳ; 

ἢ ἅμα Φόρβαντι, Τριόπου γένει, ἡ ἅμ᾽ Ἐρεχθεῖ, 

᾿ἢ ἅμα Λευκίππῳ καὶ Λευκίπποιο δάμαρτι 

« "᾽) ὦ Ἢ ΕῚ ., 7 “ ιν ἃ 

πεζὸς, ὁ δ᾽ ἵπποισιν" οὐ μῆν Τρίοπὸς Ὑ ενελείσεν 

“ἢ ὡς τὸ πρῶτον χρηστήριον ἀνθρώποισιν 
᾿ ζητεύων κατὼ γαϊων ἔβης, ἑκωτηβόλ᾽ "Απολλον; 

“Πιερίην μὲν πρῶτον ἀπ᾽ Οὐλύμποιο κατήλθες" 
᾿Λέκτον τ᾽ Ἠμαβίην τε παρέστιχες, ηδ᾽ ᾿Ενιήνας, 

καὶ διὰ Πεῤῥαιβούς" τάχω δ᾽ εἰς Ἰαωλκὸν ἵκωνες, 

Κηναίου τ᾽ ἐπέβης νωυσικλειτῆς Εὐβοίης. 

στῆς δ᾽ ἐπὶ Ληλάντῳ πεδίω" τό τοι οὐχ, ἅδε θυμῶ 

τεύξασθα: γηόν τε καὶ ὥνσεω δενδρήεντα. 

ὄϑεν δ᾽ Εὔριπον διαβὰς, ἑκατηβόλ᾽ "Απολλον, 
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ής ἀν᾽ ὄρος ζάθεον, χλωρόν" τάχα δ᾽ ἵξες ἀπ᾽ αὐτοῦ, 
ἐς Μυκωλησὸν ἰὼν καὶ Τευμησὸν λεχιεποίην" 

Θήβης δ᾽ εἰσαφίκανες ἔδος καταειμένον ὕλη" 

οὐ γάρ πῶ τις ἔναιε βροτῶν ἱ ἱερῆ ενὶ Θήβη, 
οὐδ᾽ ἄρω πῶ τότε γ᾽ ἤσαν ἀταρπιτοὶ οὐδὲ κέλευθοι 

Θήβης ἂμ πεδίον συρηφόρον, ἀλλ᾽ ἔχεν ὕλη. 

Ἔνθεν δὲ προτέρω ἔκιες, ἐκωτηβόλ᾽ " Απολλον" 

ἼὌνγχηστον δ᾽ ἵξες, Ποσιδήϊον ἀγλαὸν ἄλσος" 
ἔγθω γεοδιμῆς πῶλος ἀνωπνέει ἀχθόμενος κῆρ, 
ἕλκων ὥρμωτω κωλά" “χαμαὶ δ᾽ ἐλατὴρ ἀγαθός Ζερ, 

ἐκ δίφροιο θορῶν, ὁδὸν εῤχετω" οἱ δὲ τέως μὲν 

κείν ὄχεω, κροτέουσιν, ἀνουκτορίην ἀφιέντες. 

εἰ δέ κεν ἅρματ᾽ ἄγωσιν ἐν ὥλσεϊ δενδρήεντι, 

Ἱπποὺς μέν κομέουσι, τὰ δὲ κλίνωντες εώσιν. 

ὡς γὰρ τὼ πρώτισθ᾽ ὁσίη γένεθ᾽" οἱ δὲ ἄνωκτι 

εὔχοντωι, δίφρον δὲ θεοῦ τότε Μοῖρω φυλάσσει. 
Ἔνθεν δὲ προτέρω ἔκιες, ἐκατηβόλ᾽ "Απολλον" 

Κηφισὸν δ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα κιχήσαο καλλιρέεθρον, 

ὅστε Λιλαΐηθεν προχέει καλλίῤῥοον ὕδωρ. 

τὸν διαβὰς, " Εκάεργε, καὶ ᾿Ωκαλέην πολύπυρον, 
ἔνθεν ὦ ὥρ᾽ εἰς ᾿Αλίαρτον ὠφίκεο ποιήεντω. 

βὴς δ᾽ ἐπὶ Τελφούσης᾽ τόθι τοι ἅδε χῶρος ἀπήμων 

τεύξασθαι γηόν τε καὶ ἄλσεω δενδρήεντω" 

στής δὲ μάλ᾽ ἄγχ αὐτῆς, καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπες" 
Τελῴφοῦσ᾽ , ἐνθάδε δὴ φρονέω περικαλλέω νηὸν, 

ἀνθρώπων τεῦξωι χρηστήριον, οἵτε μοι αἰεὶ 

ἐνθάδ᾽ ἀγινήσουσι τεληέσσας ἑκατόμβας, 
ἡμὲν ὅσοι Πελοπόννησον πίειρων ἔχουσιν, 

ἠδ᾽ ὅσοι Εὐρώπην τε καὶ ἀμφιρύτας κατὼ γήσους, 

χρησόμενοι" τοῖσιν δέ ἃ, ἐγὼ γημερτέα. βουλὴν 

πῶσι θεμιστεύοιμι, χρέων ἐνὶ πίονι γήῳ. 

Ὡς εἰπὼν, διέθηκε θεμείλιω Φῶβος ̓ Απόλλων, 

εὐρέα καὶ μώλω μωκρὰ διηνεκές" ή δ᾽ ἐσιδουσω 

Τελῴφούσω κραδίην ἐχολώσατο, εἶπέ τε μῦθον" 

Φοῖβε ἄνωξ, ἐκάεργε; ἔπος τί τοι ἐν φρεσὶ θήσω" 
ἐνθάδ᾽ ἐπεὶ φρονέεις τεύξωι περικωλλέω γηὸν, 
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μμεναι ἀνθρώποις χρηστήριον, οἵτε τοι αἰεὶ 
υγάδ᾽ ἀγινήσουσι τεληέσσας ἑκατόμβας" 
"λλ᾽ ἔκ τοι ἐρέω, σὺ δ᾽ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σήσιν᾽ 

ὧδ Π 5. 4. ΄' “Μ ᾽ 7 

μανέει σ᾽ αἰεὶ κτύπος ἵππων ὠκειάων, 
ι ὯΝ τ᾽ οὐρήες ἐμῶν ἱερῶν ἀπὸ πηγέων. 

λλ᾽ εἰ δή τι πίθοιο----σὺ δὲ κρείσσων καὶ ἀρείων 

τοὶ, ἄναξ, ἐμέθεν, σεῦ δὲ σθένος ἐστὶ μέγιστον---- 
Ι Κρίση ποίησαι ὑπὸ πτυχὶ Παρνησοῖο. 

ΠΡ οὐθ᾽ ἅρματα κωλὰ δονήσετωι, οὔτε τοι ἵππων 

᾿κυπόδων κτύπος ἔσται εὔδιμητον περὶ βωμόν. 
᾿λλὼ καὶ ὡς προσάγοιεν Ἰηπαιήονι δώρω 
β ν)ρώπων. κλυτὼ φῦλα" σὺ δὲ φρένας ἀμφιγεγηθὼς 
ἔζαι᾽ ἱερὰ κωλὰ περικτιόνων ἀνθρώπων. 

ἐλφούσῃ κλέος εἰη ἐπὶ χθονὶ, μηδ᾽ ἝἙκάτοιο. 

Ἔνθεν δὲ προτέρω ἔκιες, ἐκατηβόλ᾽᾽ ̓Απολλον᾽ 

ἐς δ᾽ ἐς Φλεγύων ἀνδρῶν πόλιν ὑβριστάων, 

᾿ Διὸς οὐκ ἀλέγοντες ἐπὶ χθονὶ νωϊετάωσκον 

κωλῆ βήσση, Κηφισίδος ἐγγύθι λίμνης. 

θεν καρπαλίμως. προσέβης πρὸς δειράδα θύων" 
:Ε0 δ᾽ ἐ ες Κρίσην ὑπὸ Παρνησὸν νιφόεντα, 

μὸν πρὸς Ζέφυρον τετραμμένον, αὐτὼρ ὕπερθεν 

ἔτρη ἐ ἐπικρέμαται, κοίλη δ᾽ ὑποδέδρομε βῆσσω, 

ηχεῖ"" Μ ἄναξ τεκμήρατο Φόβος Απόλλων 

ὃν ποιήσασθαι ἐ ἐπήρατον, εἶπέ τε μῦθον' 

Ἐνβάδε δὴ φρονέω τεύξειν περικωλλέα γηὸν, 

μεναι ἀνθρώποις χρηστήριον, οἷτε μοι αἰεὶ 

άδ᾽ ,ἀγινήσουσι τεληέσσας ἑκατόμβας, 
«ἐν ὅσοι Πελοπόννησον πίειραν ἔχουσιν, 

δ ὅσοι Εὐρώπην τε καὶ ἀμφιρύτας κατῶ νήσους, 

ρησόμενοι" τοῖσιν δ᾽ ἄρ᾽ ἐγὼ νημερτέα, βουλὴν 
ὝΟΙ,. ΤΙ. σι 

Ἃςς εἰποῦσ᾽ " Ἑκάτου πέπιθε φρένας, ὄφρα οἱ αὐτῇ 
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πῶσι θεμιστεύοιμι, χ χρέων ἐνὶ πίονι νηῷ. 

Ὡς εἰπὼν, διέθηκε θεμείλιω Φόβος ̓ Απόλλων, 

εὐρέα καὶ μάλα μακρὼ διηνεκές" αὐτῶ ἐπ᾿ αὐτοῖς 

λάϊνον οὐδὸν ἔθηκε Τροφώνιος ἠδ᾽ ᾿Αγαμήδης, 

υἱέες Ἔργίνου, φίλοι ἀθανάτοισι θεοϊσιν' 

ἀμφὶ δὲ γηὸν ἔνωσσων ἀθέσφατα φυλ᾽ ἀνθρώπων 

ξεστοῖσιν λάεσσιν, ἀοίδιμον ἔ εμμένωι αἰεί. 

ἀγχοῦ δὲ κρήνη καλλίῤῥοος, ἔνθω δράκαιναν 

κτεῖνεν ἄνωξ, Διὸς υἱὸς, ἀπὸ ̓ Ἀρατερόιο βιόιο, 
ζατρεφέα, μεγάλην, τέρας ἄγριον, ἣ κακὰ πολλὰ 

ἀνθρώπους ἔρδεσκεν ἐ ἐπὶ χθονὶ, πολλῶ μεν. αὐτοὺς, 

πολλὰ δὲ μῆλα ταναύποδ᾽" ἐπεὶ πέλε πήμα δωφροινόν. 

καί ποτε δεξαμένη χρυσοθρόνου ἐτρεφεν᾽ Ἥρης 

δεινόν τ' ἀργαλέον τε Τυφάονω, πήμω βροτοῖσιν, 
ὅν ποτ᾽ ὥρ᾽ Ἥρη ἔτικτε, χολωσαμένη Δὴ πατρὶ, 

εὖτ᾽ ὥρω δὴ Κρονίδης ἐρικυδέω γείνατ᾽ ᾿Αθήνην 

ἐκ κορυφης᾽ ή δ αἶψα χολώσωτο πότνιω Ἥρη, 

ἠδὲ καὶ ὠγρομένοισι μετ᾽ ἀθανάτοισιν ἔειπεν' 

Κέκλυτέ μευ, πάντες τε θεοὶ, πᾶσαί τε θέαινωι, 

ὼς ἐμ’ ἀτιμάζειν ὦ ὥρχει νεφεληγερέτα Ζεὺς 
πρῶτος, ἐπεί μ᾽ ἄλοχον ποιήσατο, κέδν εἰδυϊων" 

καὶ γὺν νόσφιν ἐμεῖο τέκε γλαυκῶπιν ᾿Αθήνην, 
ἣ πᾶσιν μακάρεσσι μεταπρέπει. ἀθανάτοισιν" 

αὐτὰρ ὁγ᾽ ἡπεδανὸς γέγονεν μετὰ πῶσι θεοῖσιν 

παῖς ἐμὸς, Ἥφαιστος, ῥικνὸς πόῤας, ὃν τέκον ωὐτὴ 

ἡἵΨ ἀνὰ χερσὶν ἑλοῦσω, καὶ ἔμβωλον εὑρέϊ πόντω" 
ἀλλά ε Νήρηος θυγάτηρ, Θέτις ἀργυρόπεζα, 
δέξατο, καὶ μετὰ ἡσι καωσιγνήτησι κόμισσεν. 

ὡς ὄφελ᾽ ἄλλο θεοῖσι χαρίζεσθαι μωκάρεσσιν, 

σχέτλιε, ποικιλομῆται" τί γὺν ἔτι μήσεωι ἄλλο; ̓ 

πῶς ἔτλης. οἷος τεκέειν γλαυκώπιδ' ᾿Αθήνην ; 5 

οὐκ ὧν ἐγὼ τεκόμην; καὶ σὴ κεκλημένη ἐμπής 

ἦν ἄφ ε εν ἀθανάτοισιν, οἱ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν. 

καὶ γὺν μέν τοι ἐγὼ τεχνήσομοιι, ὡς κε γένηται 

παῖς ἐμὸς, ὅς κε θεόισι μετωπρέποι ἀθανάτοισιν, 

30ς 

32, 
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ὕτε σὸν αἰσιχύνωσ᾽ ἱερὸν λέχος, οὔτ᾽ ἐμὸν αὐτῆς" 
ὐδέ τοι εἰς εὐνὴν πωλήσομωι, ἀλλ᾽ ἀπὸ σεῖο 
λόθεν οὖσω, θεάσι μετέσσομαι ἀθανάτοισιν. ; 
Ἃς εἰποῦσ᾽ » ἀπὸ νόσφι θεῶν κίε χωομένη κῆρ. 

εὐτίκ᾽ ἔπειτ᾽ ἤρῶτο βοώπις πότνιω Ἵρη, 

Γιτήνές τε θεοὶ, τοὶ ὑπὸ χθονὶ νωϊετώοντες 

Γάρταρον ὠμφὶ μέγαν, τῶν εξ ἄνδρες τε θεοί τε" 

γὐτοὶ γὺν μαι πάντες ἀκούσατε, καὶ δότε παῖδα 

ὄσφι. Διὸς, μηδὲν τι βίην ἐπιδευέω κείνου" 

ὑλλ᾽ ὅγε φέρτερος εἴη, ὅσον Κρόνου εὐρύοπα Ζεύς. 
Ἃς ὥρα φωνήσασ᾽ ἵμασε χθόνα χειρὶ παχείη" 

νήθη δ᾽ ἄρα γαῖα φερέσβιος" ἦ δ᾽ ἐσιδουσω 
ἕρπετο ὃν κατὼ θυμόν" ὄϊετο γὰρ τελέεσθαι. 

κ τούτου δὴ ἔ ἐπειτῶ τελεσφόρον εἰς ἐνιωυτὸν 

ὕτε ποτ᾽ εἰς εὐνὴν Διὸς ἤλυθε μητιόεντος, 

ὕτε ποτ᾽ ἐς θῶκον πολυδαίδαλον, ἃ ὡς τὸ πάρος περ 

ὑτῷ ἐφεζομένη πυκινὰς φραζέσκετο βουλάς" 

λλ᾽ γ᾽ ἐν νήοισι πολυλλίστοισι βϑωσα 

ἕρπετο οἷς ἱεροῖσι βοώπις πότγια Ἥρη. 
ὑλλ᾽ ὅτε δὴ μηνές τε καὶ ἡμέραι ἐξετελεῦντο, 

ὑψ, περιτελλομένου ἔτεος, καὶ ἐπήλυθον ὦ ὠρρί!, 

Ι δ᾽ ἔτεκ᾽ οὔτε θεδὶς ε ἐνωλίγκιον, οὔτε βροτοῖσιν, 
εινόν τ᾽ ἀργωλέον τε Τυφάονα, πῆμα βροτοῖσιν. 

ὑτίκα τόνδε λαβοῦσα βιώπις πότνιω Ἥρη, 
ὥκεν ἔπειτω φέρουσα κακῷ κακόν" ἡ δ᾽ ὑπέδεκτο. 

ς τῇ ἀντιάσειε, φέρεσ κέ δῇ αἴσιμον ἥμαρ, 

ρίν γέ οἱ ἰὸν ἐφῆκεν ἄναξ ἑ ἑκάεργος ᾿Απόλλων 

ἀρτερόν' ἡ δ᾽ ὀδύνησιν ἐρεχβομένη χωλεπῆσιν 

«εἶτο μέγ ἀσθμαίνουσα, κυλινδομένη κωτὼ χῶρον. 

Ἑσπεσίη ᾿" ἐνοπτὴ γένετ᾽ ἄσπετος" ἡ δὲ καθ᾽ εὗλην 

Ἔνταυθοι νὺν πύθευ ἐπὶ χθονὶ ββωτιωνείρη" 
υυ2 

γειρὶ καταπρήνε! δ᾽ ἔλασε χθόνα, καὶ φάτο μῦθον" 

Κέκλυτε γὺν γέσις Γαία καὶ Οὐρανὸς εὐρὺς ὕπερθεν, 

ς κακὰ πόλλ᾽ ἔρδεσκε κατὰ κλυτὰ φυλ᾽ ἀνθρώπων. 

κνὼ μάλ᾽ ἔνθα, καὶ ἔνθα ἑλίσσετο, λεῖπε δὲ θυμὸν, 
Ν » ξ Ν᾿. ἃ ὥ »" ᾽ 7 

οινὸν ὠποπνείουσ᾽" ὁ δ ἐπεύξατο ᾧοσιβος ᾿Απόλλων᾽" 
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Ε] Ἁ Ψ' Ν 7 “ 

οὐδὲ σύγε ζώουσα κῶώκον δήλημα βροτοῖσιν 
2] ὰ ,, 7, ᾿ς 3} 

ἐσσεωι, οι. γαίης πολυφόρβου καρπὸν ἔδοντες 
᾽ γχιν.ν 5 7 ΄ ε 

ἐνθάδ᾽ ἀγινήσουσι τεληέσσας ἑκατόμβας" 
» 7 7 2) 7) Ἂς 

οὐδέ τί τοι θάνωτόν γε δυσηλεγέ οὔτε Τυφωεὺς 
» »» Ε ͵΄ ΕἸ Ἄς τὰ ᾽ "»“᾽ 

ὠρκέσει, οὔτε Χίμαιρω δυσώνυμος, ἀλλὼ σέγ᾽ αὐτοῦ 
πύτει γαια μέλαινα καὶ ἡλέκτωρ Ὑπερίων. 

“Ὡς φάτ᾽ ἐπευχόμενος" τὴν δὲ σκότος ὄσσε κώλυψιν. 

Ν 2 Ε »Ἢ ΄ ιὐδξι μρχῶς ΄ 3 7 

τήν δ᾽ αὐτοῦ κατέπυσ: ἐερὸν μένος ἠελίοιο" 
᾽ “Ἃ -»“Ἥ Ν 7 Ν ξ ἯἾἦ 

ἐξ οὗ γὺν Πυθὼ κικλήσκεται" οἱ δὲ ἄνωκτω 
7 ᾿«' ΕῚ ὔ' 2 »-“οὋ᾿ 

Πύθιον καλέουσιν ἐπώνυμον, ουνεκῶ κέιθι 
» » “ ΄ ΄ 7 ᾽ 7 

αὐτοῦ πῦσε πέλωρ μένος ὀξέος ἠελίοιο. 

κοὐ τότ᾽ ἄρ᾽ ἔγνω ἡσιν ἐνὶ φρεσὶ Φοιβος ᾿Απόλλων, 
οὕνεκά ἊΨ κρήνη καλλίῤῥοος ἐξωπάφησεν' 

βη δ᾽ επὶ “Τελφούσης κεχολωμένος, αἶψα δ᾽ ἵκανεν" 

στή δὲ μάλ᾽ ὠγχ' αὐτῆς, καί μὴ, πρὸς μῦθον ἔ ξει εν" 

«Τελφοὺσ᾽, οὐκ ὥρ᾽ ἔμελλες ἐμὸν νόον ἐξωπάφουσω, 

χωρον ἔχουσ᾽ ἐρατὸν, προχέειν κωλλίρῥοον ὕδωρ. 

ἐνθάδε δὴ καὶ ἐμὸν κλέος ἔσσεται, οὐδὲ σὸν οἴης. 

Ἦ, καὶ ἐπὶ ῥίον ὥσεν ὥναξ, ἑκάεργος ᾿Απόλλων, 

πετραίης προχόησιν, ἀπέκρυψεν δὲ ῥέεθρω, 

καὶ βωμὸν ποιήσατ᾽ ἐ ἐν ἄλσεϊ δενδοήεντι, 

ἄγχι μάλω κρήνης κωλλιβῥόου᾽ ἔνθα δ᾽ ἄνακτι 

πάντες ἐπίκλησιν Τελφουσίω εὐχετόωντωι, 

οὕνεκο, Τελφούσης ἱερὴς ἤσιχυνε ῥέεθρω. 

καὶ τότε δὴ κατὼ θυμὸν ἐφρώςετο Φοιβος ᾿ Απόλλων, 
οὕστινας ἀνθρώπους ὀργίονως εἰσωγώγοιτο, 
οἱ θερωπεύσονται Πυβοὶ ἐ ἐν! πετρηέσσῃ. 

Ταῦτ᾽ ἄρω ὁρμιαίνων, ἐνόησ᾽ ἐπὶ οἰνοπι πόντῳ 

γήα θοήν" ἐν δ᾽ ἄνδρες ἔ εσωῶν πολέες τε καὶ ἐθλθς 

Κρήτες ἀπὸ Κνωσοῦ Μινωΐου, οἵ ῥά τ᾽ ἄνωκτι 

ἱερώ τε ῥέζουσι, καὶ ἀγγέλλουσι θέμιστας 

Φοίβου ᾿Απόλλωνος χρυσαόρου, ὁ, ττιὶ κεν εἴπη, 

χρείων ἐκ δώφνης γυάλων ὕπο Πωρνήσοιο. 

26 ς 
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οἱ μέν ἐπὶ πρήξιν καὶ χρήματα γηι μελαίνη 

ἐς Πύλον ἡμαθόεντω, Πυληγενέας τ᾽ ἀνθρώπους 

ἔπλεον᾽ αὐτὰρ. ὁ τόσσι συνήντετο Φόβος ᾿ Απόλλων" 

ἐν πόντω δ᾽ ἐπόρουσε, δέμας δελφῖνι ε ἐοικὼς, 400 

νηΐ βοῇ, καὶ κέιτο » πέλωρ μέγα τε δεινόν τε. 

τῶν δ᾽ οὔτις κατὰ θυμὸν. ἐπεφράσατ᾽, οὐδ΄ ἐνόησεν 

πάντοσ᾽ ἀνωσσείωσκε, τίνωσσε δὲ νήϊω δοῦρα. 

οἱ δ᾽ ἀκέων ἐνὶ νηὶ κωθείωτο δειμιωίνοντες" 
οὐδ᾽ οἷγ᾽ ὅπλ᾽ ἔλυον κοίλην ἀνὼ νήω μέλαιναν, 495 
[ οὐδ᾽ ἔλυον " λαῖφος νηὸς κυανοπρώροιο, 
ἀλλ' ὡς τὰ πρώτιστα κατεστήσωντο βοευσιν, 

ὡς ἔπλεον" κροωιπνὸς δὲ Νότος κατόπισθεν ἔ ἐπεῖγεν 

γήω βοήν. πρῶτον δὲ παρημείβοντο Μάλειων, 

πὰρ δὲ Λακωνίδα γαίων, Ἕλος τ᾽, ἔφαλον πτολίεθρον, 410 

ἵξον, κωὶ χῶρον τερψνιμβρότου ᾿ Ηελίοιο, 

Ταίναρον, ἔνθω τε μῆλα βαθύτριχα βόσκεται αἰεὶ 

Ἠελίοιο ἄνακτος, ἔχει. δ᾽ ε ἐπιτερπέα χῶρον. 

οἱ μὲν ἄρ᾽ ἐνθ᾽ ἔθελον νὴ νηώ σχεῖν, ἠδ᾽ ἀποβάντες 

φράσσασθαι μέγα θαῦμα, καὶ ὀφθαλμοῖσιν ἰδέσθαι, 415 

εἰ μενέει νηὸς γλαφυρῆς δαπέδοισι πέλωρον, 

ἢ εἰς οἰδμ ὥλιον πολυΐχβυον αὖτις ὀρούσει. 

ἀλλ᾽ οὐ πηδαλίοισιν ἐπείθετο γηὺς εὐεργῆς, 

ἀλλὰ παρὲκ. Πελοπόννησον πίειραν ἔχουσω 

ἥ, ὁδόν" πνοιῇ δὲ ἄναξ, ἑκάεργος ᾿Απόλλων, 420 

ῥηϊδίως ἴθυν᾽" ἡ δὲ πρήσσουσα κέλευθον 

᾿Αρήνην Ἷ ἵκῶνε καὶ ᾿Αργυφέην ἐρατεινῆν, 

καὶ Θρύον, ᾿Αλφειοῖο πόρον, καὶ εὔκτιτον Αἶπυ 

καὶ Πύλον ἡμαθόεντα, Πυλοιγενέας τ᾽ ἀνθρώπους" 

βη δὲ παρὰ Κρουνοὺς καὶ Χαλκίδα καὶ παρὰ Δύμην, 425 

ἠδὲ παρ Ἤλιδα δίων, ὅθι κρατέουσιν ᾿Ἐπειοί. 

εὖτε Φερὼς ἐπέβωλλεν, ἀγωλλομένη Διὸς οὔρῳ 

Υ' φν ΤῈ 1 ΄, ᾽ ᾽ς »"» χυν 7 

καὶ σῴιν υπ εκ νεῴεων Ιθάκης τ ὁρος αἰπυ πάφαντο, 
7 7 7 « ͵΄ 7] 

Δουλίχιόν τε Σάμη τε καὶ ὑλήεσσα Ζώκυνθος. 
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ὠλλ᾽ ὅτε δὴ Πελοπόννησον παρενίσσετο πᾶσαν, 

καὶ δὴ ε ἐπεὶ Κρίσης κατεφαίνετο κόλπος ἀπείρων, 

ὅστε δὲ ἐκ Πελοπόννησον πίειραν ἐέργει" 

7λθ᾽ ἄνεμος Ζέφυρος μέγας, αἴθριος, ἐ εκ Διωὼς αἰσῆς, 

λάβρος ἐπαιγίζων εξ αἰθέρος, ὄφρα τάχιστα 
νηὺς ἀνύσεις θέουσω θαλάσσης ἁλμυρὸν ὕδωρ. 

ἄψοῤῥοι δὴ ἔ ἐπειτῶ πρὸς Ἢῶώ τ᾽ ᾿Ηξλιόν τε 

ἔπλεον, ἡγεμόνευε δ᾽ ἄναξ, Δὼς υἱὸ, ̓ Απόλλων" 

ἵζον δ᾽ ἐς Κρίσην εὐδείελον, ἀμπελόεσσαν, 

ες λιμέν" ἡ δ᾽ ἀμάβοισιν ἐχρίμψατο ποντοπόρος γηυς. 

Ἔν εν". γηὸς ὄρουσεν ἄνωξ, ἐκάεργος ᾿Απόλλων, 
ἀστέρι εἰδόμνενος μέσῳ ἤματι" τοῦ δ᾽ ἀπὸ πολλαὶ 

σπινθωρίδες πωτῶντο, σέλως δ᾽ εἰς οὐρωνὸν ἵκεν" 

ἐς δ᾽ ἄδυτον κατέδυνε διῶ τριπόδων ἐριτίμων. 

ἐν δ᾽ ἄρ᾽ ὅγε φλόγα δαῖε, πιφαυσκόμενος τὼ ὦ κήλω, 

πᾶσων δὲ Κρίσην κάτεχεν σέλως" αἱ δ᾽ ὀλόλυξαν 

Κρισαίων ὥλοχοι, κωλλίζωνοί τε θύγατρες, 

Φοίβου ὑ ὑπὸ ῥιπής᾽ μέγα γὰρ δέος εἷλεν ἑκώστον. 
ἔνθεν δ᾽ αὖτ᾽ ἐπὶ γηω, γόημ᾽ ὡς, ὥὦλτο πέτεσθαι, 

ἀνέρι εἰδόμενος αἰζιῳ τε Ἀρατερῷ τέ, 

πρωθήβῃ, χαίτης εἰλυμένος εὐρέας ὥμους" 

καί σφεας φωνήσας ἔπεα πτερόεντω προσηύδα" 

ΕἾ ξεῖνοι, τίνες ἐστέ: πόθεν πλεῖθ᾽ ὑγρὼ κέλευθα ; 
Ἵ ̓ κατὰ πρήξιν, ἥ μαψιδίως ἀλάλησθε, 

δώ τε ληΐστηρες, ὑπ εὶρ ἅλα, τοίτ ἀλόωνται 

μ5. μὲ παρθέμενοι, κακὸν ἀλλοδωποῖσι φέροντες ; ; 

ίφθ᾽ οὕτως ἥσθον τετιηότες, οὐδ᾽ ἐπὶ “γαῖαν 

ἐκ: ,. οὐδὲ καθ᾿ ὅπλω μελαίνης νηὸς ἔθεσθε ; 
αὕτη “μέν γε δίκη πέλει ἀνδρῶν ὠλφηστάων, 

ὁππότ᾽ ὧν ἐκ πόντοιο ποτὶ χθονὶ γηὶ μελαίνη 

ἔλθωσιν, κωμότῳ ἀδδηκότες" αὐτίκα δέ σῴεας 

σίτοιο γλυκεροῖο περὶ φρένως ἵμερος αἱρεῖ. 

Ἃς φάτο, καί σφιν θάρσος ἐ ενὶ στήθεσσιν ἔθηκεν" 

τὸν καὶ ἀμειβόμενος Κρητῶν ἀγὸς ἀντίον ηὔδα" 

Ξ εἰν, ἐπεὶ οὐ μὲν γάρ τι κωτωβνητόισιν ἔοικας, “΄ 

οὐ δέμας, οὐδὲ φυὴν, ὠλλ᾽ ἀθανάτοισι θεόϊσιν, 
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᾿ὐλέ τε καὶ μέγω χαῖρε, θεοὶ δέ τοι ὄλβια δόϊεν. 
“καί μοι τοῦτ᾽ ἀγόρευσον ἐτήτυμον, ὄφρ᾽ εὖ εἰδῶ" 

ΐς δὴ ἡμος, τίς γαίας τίνες βροτὼ ε ἐγγεγάασιν: ὗ 

ἄλλη “γὰρ φρονέοντες ἐπεπλέομεν μέγα λαίτμα, 

ἔς Πύλον ἐκ Κρήτης, ἔνθεν γένος. εὐχόμεθ᾽ εἰνωι" 

᾿ ὧδε ξὺν γηὶ κατήλθομεν οὔτι ἐκόμδεν, 

ΐ ᾿ ΓΤ 2 5 3 ΄ 

λλά τις ἀθανάτων δεῦρ ἤγαγεν οὐκ ἐθέλοντας. 

ξεῖνοι, τοὶ Κνωσὸν πολυδένδρεον ἀμφινέμεσθε 

᾿ τὸ πρὶν, ἀτὰρ γὺν οὐκέθ᾽ ὑπότροποι αὐτις, ἔσεσθε 

ἐς τε πόλιν ἐρωτὴν καὶ δώματα κωλὼ ἕκαστος, 
Ν 3 2 ῳ, 3 Ν 

ἔς τε φίλας ἀλόχους" ἀλλ᾽ ἐνθάδε πίονω νηὸν 
υ ΕῚ -»-“ » 3 

ἕξετ᾽ ἐμὸν, πολλοῖσι μόνω ἀνθρώποισιν. 

᾿ εἰ εἰμὶ δ᾽ ε ἐγὼ Διὸς υἱὸς, ᾿Απόλλων δ᾽ εὔχομαι εἰναι" 

"οὔτι κακὰ φρονέων, ἀλλ᾽ ἐνθάδε πίονω νηὸν 
ἕξετ᾽ ε ἐμὸν, πᾶσιν μάλα τίμιον ἀνθρώποισιν 

βωλάς τ᾽ ἀβανάτων εἰδήσετε, τῶν ἰότητι 

᾿ αἰεὶ τιμήσεσθε διωμπερὲς ἡ ἡματῶ σπάντω. 
᾿ 9 » 7 ᾽ ς ΩΝ ΜΝ ὟΝ 3, , ͵ 

ἀλλ᾽ ἀγεθ᾽, ὡς ἂν ἐγὼ εἴπω, πείθεσθε τὠχιστω" 

ἑ ἱστίω μὲν πρῶτον κάθετον, λύσαντε βοείας" 
νῆα δ᾽ ἔπειτα θοὴν ἐπὶ ἠπείρου ἐρύσασϑε, 

ἐκ δὲ κτήμαθ ἕλεσθε καὶ ἔντεω νηὸς εἰσής, 

καὶ βωμὸν ποιήσατ᾽ ἐπὶ ῥηγμίνι θαλάσσης" 
»"ΝὝἪ 3,9 7 μὲ , ᾿. υὧ΄ἣῦΑ Ν 7 

πὺρ δ᾽ ἐπικαίοντες, ἐπί τ᾽ ἄλφιτω λευκὼ θύοντες, 
Ψ. Ν᾿ “« 

εὔχεσθαι δὴ ἔπειτα, παριστάμενοι περὶ βωμόν. 

ὡς μὲν ἐγὼ τὸ πρῶτον ἐν ἡεροειδεὶ πόντῳ. 
εἰδόμενος δελφῖνι, θοης ἐπὶ νηὸς ὄρουσα, 
ὡς ἐμοὶ εὔχεσθαι Δελφινίῳ' αὐτὰρ ὁ βωμὸς 
αὐτὸς Δέλφειος καὶ ἐπόψιιος ἢ ἔσσεται αἰεί. 

δειπνῆσαί τ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα θοῇ παρὰ γηὶ μελαίνῃ, 

καὶ σπέϊσαι μωκάρεσσι θεοῖς, οἱ Ὄλυμπον ἐ ἔχουσιν. 

ἡγτὰρ ἐπὴν σίτοιο μελίφρονος ἐξ ἔ ἔρον ἧσθε, 

Τοὺς δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη ἑκάεργος ᾿Απόλλων᾽ 

" ἡμέας δ᾽ ἢ. ἤγαγον ἐνθάδ᾽ ὑπερ μέγω λαίτμα θαλάσσης, 
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ἔρχεσθαι θ᾽ ὥμ᾽ ἐμοὶ, καὶ ἰηπαιήον᾽ ἀείδειν, ξοο᾽ 
εἰσόκε χῶρον ἵκησθον, Ἵν᾽ ἔξετε πίονο, γηόν. Ἱ 

Ὡς ἔφαθ" οἱ δ᾽ ὥρα τοῦ μώλα μὲν κλύον, ἠδ᾽ ἐπίθοντο. 

ἱστία μὲν πρῶτον κάθεσαν, λῦσαν δὲ βοείας" } 

ἱστὸν δ᾽ ἱστοδόκῃ πέλωσαν, προτόνοισιν ὑφέντες" 

ἐκ δὲ καὶ αὐτὸ βαῖνον ἐπὶ ῥηγμῖνι θαλάσσης. 508) 
ἐκ δ᾽ ἁλὸς ἡπειρόνδε θοὴν ἀνὼ νη ερύσωντο 

ὑψοῦ ἐ ἐπὶ ψαμάβοις, παρὰ δ᾽ Ξ ἐρμώτω μωκρὼ τάνυσσαν, ᾿ 

καὶ βωμὸν ποίησαν ἐπὶ ῥηγμῖνι θωλάσσης" ᾿ 

πῦρ δ᾽ ἐπικαίοντες, ἐπί τ᾽ ἄλφιτα λευκὰ θύοντες, , 

εὔχονθ᾽, ὡς ἐκέλευε, παριστάμενοι περὶ βωμόν. 51Ο, 

δόρπον ἔπειθ᾽ εἴλοντο θοὴ παρὼ γηὶ “μελαίνῃ, Ἵ 

καὶ σπεῖσαν μακάρεσσι θεοῖς, οἱ [Ολυμπον ἔχουσιν. 

αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος εξ ἔ ερον ἕντο, Ἷ 

βάν ῥ᾽ β ἔμεν' ἤρχε δ᾽ ἄρα σφιν ἄναξ, Διὸς υἱὸς, ᾿Απόλλων, ὁ 

φόρμιγγ᾽ ἐν χείρεσσιν ἔχων, ἀγωτὸν ν κιθαρίζων, 516 
κωλὰὼ καὶ ὕψι β βιβάς" οἱ δὲ ἡ ῥήσσοντες ἕποντο ) 

Κρῆτες πρὸς Πυθὼ, καὶ ἰηπ᾿αιήον᾽ ὥειδον, 

οἷοί τε Κρητῶν σποιήονες, σισίτε Μοῦσα 

ἐν στήθεσσιν ἔθηκε θεὼ μελίγηρυν ἀοιδήν. 

ἄκμητοι δὲ λόφον προσέβαν “ποσὶν, αἶψα ὃ δ᾽ ἵκοντο 520 

Παρνησὸν καὶ χῶρον ἐπήρατον, ἔνθ᾽ ἄρ᾽ ἔμελλον Ἰ 

οἰκήσειν πολλοισι τετιμένοι ἀνθρώποισιν. ᾿ 

ΤΊ 

δειξε δ᾽ ἄγων αὐτοῦ δάπεδον καὶ πίονω νηόν. Ν 
τῶν δ᾽ ὠρίνετο θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι φίλοισιν" Ἴ 
τὸν καὶ ἀνειρόμενος Κρητῶν ἀγὸς ἀντίον ηὔδα" 525 
Ὦ "ὗν ἐπειδὴ τῆλε φίλων καὶ πατρίδος αἴης 

ἤγωγες----οὕτω σου τῷ σω φίλον ἔπλετο θυμῷ---- δ᾽ 

πώς καὶ γὺν βεόμεσθα: τό σε φράζεσθαι ὦ ἄνωγμεν. ᾿ 
οὔτε τρυγηφόρος ἥδὲ ᾽ ἐπήρατος, οὔτ᾽ εὐλείμων, ὙἹ 

ὥστ᾽ ἀπό τ᾽ εὖ ζώειν καὶ ἅμ᾽ ἀνθρώποισιν ὀπήδειν. 530. 
Τοὺς δ᾽ ἐπιμειδήσας προσέφη Διὸς υἱὸς ᾿Απόλλων' Ϊ 

νήπιοι ἄνθρωποι, δυστλήμονες, οἱ μελεδώνως ἢ 

βούλεσθ᾽, ἀργωλέους τε πόνους καὶ στείνεω θυμῷ. τὰ 
ῥηΐδιον ἔπος ὕμμ᾽ ἐρέω, καὶ ἐπὶ φρεσὶ θήσω. : οἱ 
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Ἂ “ 4.6. δέ ν᾽ 2 Ν Ζζ 

ἐξιτερῆ μάλ εκάστος ἔχων ἐν χειρὶ μάχαιραν 

ἠὸν δὲ προφύλαχβε, δέδεχθε δὲ φῦλ᾽ ἀνθρώπων 

ἀδ᾽ ἀγειρομένων, καὶ ἐμὴν ἰθύν τε μάλιστα 

έ τι τηὔσιον ἔπος ἔσσεται, Ἢ τὶ ἔργον, 

θρις θ᾽, ἣ θέμις ἐστὶ κωταθνητῶν ἀνθρώπων 

οἱ ἔπειθ᾽ ὑμῖν σημάντορες ἄνδρες ἔσονται, 

ὧν ὑπ᾽ ἀναγκαίῃ δεδμήσεσθ᾽ ἡ ἡματα πάντα. 

ῥηταί τοι πάντα" σὺ δὲ φρεσὶ σῆσι φύλαξαι. 

Καὶ σὺ μὲν οὕτω χαῖρε, Διὸς καὶ Λητοῦς υἱέ" 

ἂρ ἐγὼ καὶ σέ!ο καὶ ἄλλης μνήσομ ἀοιδῆς. 

Β. 

ΕΙΣ ΡΜΗΝ. 

᾿υλλήνης μεδέοντω καὶ ᾿Αρκαδίης πολυμήλου, 

γγελον ἀβανάτων ἐριούνιον, ὃν τέκε Μαῖα, 

ἤμφη εὐπλόκωμος, Διὼς ἐν φιλότητι μιγέισω, 

δοίη" "μακάρων δὲ θεῶν ἡλεύωαθ᾽ ὅμιλον, 
"» ἔσω ναΐουσω παλίσκιον' ἔνθα Κρονίων 

μφη εὑπλοκάμῳ μισγέσκετο νυκτὸς ἀμολγῷ, 

"ρῶ κατὼ γλυκὺς ὕπνος ἔχοι λευκώλενον᾽ Ἤρην, 

θωὼν ἀθανάτους τε θεοὺς, θνητούς τ᾽ ἀνθρώπους. 
υλ᾽ ὅτε δὴ μεγάλοιο Διὸς νόος ἐξετελεῖτο, 

δ᾽ δὴ δέκατος μεὶς οὐρανῷ ἐστήρικτο' 

; τε φόως ἄγαγεν, ἀρίσημά τε ἔργα τέτυκτο" ] 

ἵστηρ : ἐλατήρα βοῶν, ἡγήτορ᾽ ὀνείρων, 
(τὸς ὀπωπητήρω, πυληδόκον, ὃ ὃς τάχ; ἔμελλεν 

φανέειν κλυτὰ ἔργω μετ᾽ ἀθανάτοισι θεοῖσιν. 

ΓΤΌΥ,. 11. ἘΣ 

φάξειν αἰεὶ μῆλα" τὼ δ᾽ ἄφθονα πάντω παρέσται, 

βα ἐμοί κ᾿ ἀγάγωσι περικλυτὰ Φυλ᾽ ὠνβρώπων 

ν “ἢ » Ἕ ἂς 7 «Ὁ 

ΦΡΜΗΝ ὑμνεῖ, Μουσω, Διὸς καὶ Μαιάδος υἱὸν, 

2 
ὴ τότ᾽ ἐγείνατο ποαῖϊδω πὰρ κώφα αἱμυλομήτην, 

9917 

535 

549 
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ἠῷος γεγονὼς, μέσῳ ἥματι ἐγκιθάριζεν, 
ἑσπέριος βους κλέψεν ἐκηβόλου ᾿ Ἀπόλλωνος, 

τετράδι τῇ προτερή, τῇ μιν τέκε πότνιω Μαῖα. 

ὃς καὶ ἐπειδὴ μητρὸς ἀπ᾽ ἀθανάτων θόρε γυίων, 

οὐκέτι δηρὸν ἔ οηῃ μένων ἱερῶ ἐνὶ λίκνω" 

ἀλλ᾽ Ὁγ᾽ ἀνωϊΐξως ἔπει βόας ᾿Απόλλωνος 

οὐδὸν ὑπερβαίνων ὑψηρεφέος ἄντροιο 

ἔνθα χέλυν εὑρὼν, ἐκτήσατο μυρίον ὄλβον 

Ἑρμῆς τοι πρώτιστω χέλυν τεκτήνωτ᾽ ἀοιδὸν 

ἥ ῥώ οἱ ἀντεβόλησεν ἐπ᾿ αὐλείησι θύρησιν, 
βοσκομένη προπάροιθε δόμων εριθηλέα. ποίην, 

σαύλω ποσὶν βαίνουσω. Διὸς δ᾽ ἐριούνιος υἱὸς 
ἀθρήσας ἐγέλασσε, καὶ αὐτίκα, μῦθον ἔ εείσ εν" 

Σύμβολον ἤδη μοι μέγ᾽ ὀνήσιμιον᾽ οὐκ ὀνοτάζω. 
χαῖρε, φυὴν ἐρόεσσω, χοροίτυπε, δαιτὸς ἑτωίρη, 

ἀσπασίη προφανεῖσα" πόθεν τόδε κουλὸν ἄθυρμα, 

αἰόλον ὄστρακον, ἐσσὶ, χέλυς ὄρεσι ζώουσα: « 

ἀλλ᾽ οἴσω σ᾽ ἐς δῶμα λωβών; ὄφελός τί μοι ἔσση, 

οὐδ᾽ ὠποτιμήσω" σὺ δέ μὲ πρώτιστον ὀνήσεις. 

[ οἴκοι βέλτερον εἶνωι, ἐπεὶ βλαβερὸν τὸ θύρηφιν.} 
ή γὰρ ἐπηλυσίης πολυπήμονος ἔσσεωι ἔχμω 

ζώουσ'" ἢν δὲ θάνῃς, τότε κεν μάλα κωλὸν ἀείδοις. 

Ὡς ἄρ᾽ ἐφη: καὶ χερσὶν ἅμ᾽ ἀμφοτέρησιν ἀείρας, 

ὧψ εἴσω κίε δώμα, φέρων ἐρωτεινὸν ἄθυρμα. : 

ἔνθ᾽ ̓᾿ἀνωμηλώσας γλυφάνῳ πολιόδιο σιδήρου, 

οἰῶν᾽ ἐξετόρησεν ὁ ὀρεσκῴοιο χελώνης. 

ὡς δ᾽ ὁπότ᾽ ὠκὺ γόημω διὰ στέρνοιο περήσει 

ἀνέρος, ὅντε θαμειαὶ ἐπιστρωφῶσι μέριμναι, 

[ ὅτε δινηθῶσιν ὦ ἀπ᾽ ὀφθαλμῶν ἀμαρυγαὶ," 

ὡς "Ἢ ἔπος τε καὶ ἔργον ἐμήδετο κύδιμος ἡ Ἑρμῆς. 

πήξε δ᾽ ἄρ᾽ ἐν μέτροισι τωμὼν δόνωκως καλάμοιο, 

20 
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πειρήνως διὰ νῶτα λιθοῤῥίνοιο χελώνης" 

ἀμφὶ δὲ δέρμιω τάνυσσε βοὸς πραπίδεσσιν ὁ εῆσιν, 

καὶ πήχεις ἐνέβη κ᾽ , ἐπὶ δὲ ᾧγὺν ἥ ἡρῶρεν ἀμφοῖν᾽ 

ἑπτὼ δὲ συμῴῳώνους ὀΐων ἐτανύσσωτο χορδάς. 

Αὐτὰρ ἐπειδὴ τεῦξε φέρων ἐρωτεινὸν ἄθυρμα, 

πλήκτρῳ ἐπειρήτι ε κωτῶὼ μέρος" ή δ᾽ ὑπὸ χειρὸς 

'σμερδωλέον κονάβησε" θεὸς δ᾽ ὑπὸ κωλὸν ἄειδεν, 

εξ αὐτοσχεδίης πειρώμενος ----ηὔτε κοῦροι 

ἡβηταὶ θωλίησι παραιβόλα κερτομέουσν---- 

ἀμφὶ. Δίῳ Κρονίδην καὶ Μαιάδα, καλλιπέδιλον, 

ὡς πάρος ὠρίζεσκον ὁ ἐτωιρείη φιλότητι, 

ἣν τ᾽ αὐτοῦ γενεὴν ὀνομιοκλυτὸν ἐξονομάζων᾽ 
ἀμφιπόλους ἢ ἐγέρωιρε καὶ ὠγλαὼ δώμωτω Νύμφης, 
καὶ τρίποδας, κωτὼ οἶκον, ἐπηετανούς τε λέβητας. 
' καὶ τὰ μεν οὖν ἥειδε, τὼ δὲ φρεσὶν ὁ ἄλλω μενοίνα. 

καὶ τὴν᾿ μὲν κατέθηκε φέρων ἱερῷ ἐνὶ λίκνῳ 

φόρμιγγα. γλαφυρήν' ὁ δ᾽ ἄρα κρειῶν ἐρατίζων 

᾿ὦλτο κατὰ σκοπιὴν εὐώδεος ε ΠΣ, μεγάροιο, 

ὁρμαίνων δόλον αἰπὺν ενὶ φρεσὶν, οἱώ τε φῶτες 

φηληταὶ διέπουσι μελαίνης νυκτὸς ἐν ὦ ὠρῃ. 

᾿ Ἠέλιος μὲν ἔδυνε κατῶ χθονὸς ᾿Ωκεανόνδε 

αὐτοισίν θ᾽ ἵπποισι καὶ ὥρμωσιν' αὐτὰρ ἄρ᾽ “Ἑρμῆς 

᾿Πιερίης ἀφίκανε θέων ὅ ὄρεα, σκιόεντω, 
ἔνθα. θεῶν μωκάρων (βόες ἄμβροτοι αὖλιν ἔχεσκον, 

βυσκόμεναι λειμώνως ἀκηρασίους, ἐρωτεινούς. 

τῶν τότε Μαιάδος υἱὸς, εὔσκοπος ᾿Αργειφόντης, 

'πεντήκοντ᾽ ἀγέλης ἀπετάώμνετο βοὺς ε ἐριμύκους. 
πλανοδίας δ᾽ ἤλαυνε διὰ ψαμαθώδεα χῶρον, 
| ἴχνι᾽ ἀποστρέψας" δολίης δ᾽ οὐ λήθετο τέχνης. 

ἀντία ποιήσας ὁπλὰς τὰς πρόσθεν ὄπισθεν, 

' 7] Ὑ ᾽ δ," ἡ » ε 

᾿'σάνδωλω δ᾽ αὐτίκ᾽ ἔριψεν ἐπὶ ψαμάθοις ἁλίησιν, 

ἄφραστ᾽ ἠδ᾽ ἀνόητω διέπλεκε θαυματὰ ἐἔ ἔργα, 

ΧΧΩ,. 

"τὰς δ᾽ ὄπιθεν πρόσθεν, κατὰ δ᾽ ἔμπαλιν αὐτὸς ἔβαινεν. 
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συμμίσγων μυρίκας καὶ μυρσινοειδέας, ὄζους. 

τῶν τότε συνδήσας γεοθηλέος ἄγκωλον ὕλης, 

ἀβλαβέως ὑπὸ ποσσὶν ἐδήσατο σάνδωλω κοῦφα 
αὐτόϊσιν πετάλοισι, τὼ κύδιμος ᾿Αργειφόντης 
ἔσπωώσε Πιερίηθεν, ὁδοιπορίην ὠλεείνων, 

δώ τ᾽ ἐπειγόμενος, δολιχὴν ὁδὸν αὐτοτροπήσας. 
Τὸν δὲ γέρων ἐνόησε, δέμων ἀνθοῦσων ἀλωὴν, 

ἱέμενον, πεδιονδε δὲ ᾿ΟΥγ χηστὸν λεχεποίην. 
τὸν πρότερος προσέφη Μαίης ἐρικυδέος υἱός" 

ἊΣ γέρον, ὅστε φυτὰ σκάπτεις ἐπικαμπύλος ὥμους, 
ἢ πολυοινήσεις, εὖτ ἂν τάδε πάντω φέρησιν. 

καί τε ἰδὼν, μὴ ἰδὼν εἶνωι, καὶ κωφὸς, ἀκούσας, 
καὶ σιγῶν, ὅτε μή τι κωτωβλάπτη τὸ σὸν αὐτου. 

Τόσσον φὰς, συνέσευε βοῶν ἰφθιμα κάρηνω. 

πολλὰ δ᾽ ὅ θρή σκιόεντω, καὶ αὐλῶνας κελαδεινοὺς 

καὶ πεδι ἀνθεμόεντα διήλασε κύδιμος ἡ Ἑρμῆς. 

ὀρφναίη δ᾽ ἐπίκουρος ἐπαύετο δαιμονίη νὺξ, 

ή πλείων, τάχα δ᾽ ὄρθρος ἐ ἐγίγνετο δημιοεργός" 

ἡ δὲ νέον σκοπιὴν τυροσεβήσατο δῖα Σελήνη, 
Πάλλαντος θυγάτηρ, Μεγαμηδείδαο ἅ ὠνωκτος" 

τήμος ἐπ᾽ ᾿Αλφειὸν ποταμὸν Δὼς ἄλκιμος υἱὸς 

Φοίβου ᾿Απόλλωνος βοῦς ἥλωσεν εὐρυμετώπους. 

ἀκμήτες.: δ᾽ ἕκωνον ἐς αὔλιον ὑψιμέλαθρον 
καὶ ληνοὺς, προπάροιθεν ἀριπρεπέος λειμῶνος. ῤ 

ἔνθ᾽ ἐπεὶ εὖ βοτάνης ἐπεφόρβει βοῦς ἐριμύκους 1Ο 5. 
; 

καὶ τὰς μὲν συνέλασσεν ἐς αὔλιον, ἀθρόας οὔσας, 

λωτὸν ἐρεπτομένας ηδ᾽ ἑρσήεντα, κύπ εἰρον' 

σὺν δ᾽ ἐφ όρ εἰ ζύλα πολλῶὼ, πυρὸς δ᾽ ἐπεμαίετο τέχνην. 

δάφνης ἐμαί ὅφον ἑλὼν ἐπέλεψε σιδήρῳ, | 

ἄρμενον ᾿ φ, πωλάμη᾽ ὥμπνυτο δὲ θερμὸς ἀϊτμή. 110 

Ἕρμης τοι πρώτιστω πυρήϊω πῦρ τ᾽ ἀνέδωκεν. 



2. ΕἸΣ ΕΡΜΗ͂Ν. 941 

πολλὰ δὲ κάγκανω κώλω κωτουδαωίῳ ενὶ βόθρω 
οὖλα λαβὼν ἐπέθηκεν ε ἐπηετανά" λάμπετο δὲ φλὸξ 
τηλόσε φύσαν ἱεισω πυρὸς μέγα δαιομένοιο. 

ὄφρα δὲ πῦρ ἀνέκαιε βίη κλυτοῦ Ἡφαίστοιο, Ὁ 

τόφρα δ᾽ ἐριββρύχους ἐλικῶς βως ἕλκε θύραζε 
 δοιὰς ἄ οΎΧχ! πυρός" δύναμις δέ οἱ ἔπλετο πολλή. 

ἀμφοτέρας δ᾽ ἐπὶ νώτω χαμαὶ βώλε φυσιοώσας 

Ὥ μ΄ 7 5 πυ. 7, 

! ἐγκλίνων δ ἐκύλινδε, δι’ αἰῶνάς τε τορήσως 

 ἔ ἔργῳ δ᾽ ἔργον ὄπαζε, τωμῶὼν κρέα πίονω δημῷ" 120 
β ὦπται δ᾽ ἀμφ᾽ ὀβελοῖσι πεπαρμένα δουρατέοισιν, 
σάρκας ὁμοῦ καὶ νῶτω γεράσμια καὶ μέλαν. αἱμῶ, 

ἑ ἐργμένον ἐν χολάδεσσι" τὼ δ᾽ αὐτοῦ κέιτ᾽ επὶ χώρης" 

ῥινοὺς δ᾽ ἐξζετάνυσσε καταστυφέλῳ ἐπὶ πέτρῃ, 
ὡς ἔτι γὺν τάμετ᾽ ὥἅσσω πολυχρόνιοι πεφύασιν, 125 

Ἶ δηρὸν δὴ μετὰ ταῦτω καὶ ἄκριτον. αὐτὰρ ἔπειτα 

Ἑρμῆς χωρμόφρων. εἰρύσσατο πίονω ἔργω 

λείῳ ἐπὶ πλαταμῶνι, καὶ ἔσχισε δώδεκω μοίρους 

κληροπαλεῖς: τέλεον δὲ γέρας προσέθηκεν ὁ εκάστη. 

. ἔνθ᾽ ὁσίης κρεάων ἠράσσατο κύδιμος ἡ Ἑρμης. 130 

᾿ ὀδμὴ γάρ μιν ἔτειρε, καὶ ἀθάνωτόν περ ἐόγτω, 
' ἡδεῖ" ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὦ ὥς οἱ ἐπείθετο θυμὸς ἀγήνωρ, 

᾿ καί τε μάλ᾽ ἱμείροντι, περᾶν. ἱερῆς κωτὼ δειρῆς. 

᾿ ἀλλὰ τὼ μὲν κατέθηκεν ε ἐς αὔλιον ὑψιμέλαθρον, 

᾿ δὴ μὸν κι καὶ κρέω. πολλά" μετήορω δ᾽ αἶψ ἀνάειρεν, 135 

σημω νέης φωρής, ἐπὶ δὲ ξύλα κάγκαν᾽ ἀγείρας, 

} οὐλόποδ᾽, οὐλοκάρηνα πυρὸς κατεδάμνατ' ἀὐτμῆ. 

αὐτὰρ ἐπειδὴ πάντα κατὰ χρέος ἤνυσε δαίμων, 

σάνδωλω μὲν προέηκεν ἐς ᾿Αλφειὸν βαθυδίνην, 

' ἀγθρακιὴν δ᾽ ἐμάρανε, κόνιν δ᾽ ἀμάθυνε μέλαιναν 140 

"παννύχιος" κωλὸν δὲ : φόως ἐπέλαμπε Σελήνης. 

Κυλλήνης δ᾽ αἷψ᾽ αὖτις ἀφίκετο δῖα κάρηνα 

ὄρθριος, οὐδὲ τίς οἱ δολιχῆς ὁδοῦ ἀντεβόλησεν, 

οὔτε θεῶν μακάρων, οὔτε θνητῶν ἀνθρώπων" 

οὐδὲ κύνες λελώκοντο. Διὸς δ᾽ ἐριούνιος Ἕρμῆς 145 



942 Β. ΕἸΣ ΕΡΜΗΝ. 

δυχμωθεὶς μεγάροιο διὰ κλήϊθρον ἔδυνεν, 

αὖ ἥ ὀπωρινῇ ἐνωλίγκιος, ἠὔτ' ὀμίχλη. 

ἰθύσας δ᾽ ἄντρου ἐξίκετο πίονω γηὸν, 

ἤκα ποσὶ προβ, βών' οὐ γὰρ κτύπεν, ὥσπερ ἐπ᾽ οὔδει. 
ἐσσυμένως δ᾽ ὁ ἄρα. λίκνον ἐπῴχετο κύδιμος Ερμῆς᾽ 
σπάργανον ἀμφ᾽ ὥμοις εἰλυμένος, ἤῦτε τέκνον 

νήπιον, ἐν πωλώμησι παρ ἰγνύσι λαίφος ἀθύρων 

κεῖτο, χέλυν ἐρατῆν ἐπ᾿ ἀριστερῶ χειρὸς ε ἐέργων. 
μητέρω δ᾽ οὐκ ἄρ᾽ ἔληθε θεὰν θεὸς, εἶπέ τε μῦθον" 

Τίστε σὺ, ποικιλομήτω, πόθεν τόδε γυκτὸς ἐν ὥρη 

ἔρχῃ, ἀναιδείην ε ἐπιειμένε ; νῦν σὲ μάλ᾽ οἴω 

ἡ τάχ᾽ ἀμήχανα δεσμὰ περὶ πλευρήσιν. ἔχοντοω 

Λητοίδου ὑπὸ χερσὶ δ ἐκ προθύροιο περήσειν, 

Ἴ σὲ λαβόντω μεταξὺ κατ᾽ ἄγκεα φηλητεύσειν. 

ἔρῥε, τάλαν! μεγώλην σε πωτὴρ ἐφύτευσε μέριμναν 

γητόις ἀνθρώποισι καὶ ἀθανάτοισι θεοῖσιν. 

Τὴν δ᾽ Ἕρμης μύθοισιν ἀμείβετο κερδαλέοισιν' 

μῆτερ ἐμή, τί με ταῦτω δεδίσκεωι, ἡ ἡὔτε τέκνον 

γήπιον, ὃς μάλα παῦρο μετὰ φρεσὶν αἴσυλα οἶδεν, 

ταρβωλέον, καὶ μητρὸς ὑπαιδείδοικεν ε ἐνιπάς ; ̓ 

αὐτὰρ ἐγὼ τέχνης ἐπιβήσομαι, ἢ ἥτις ἀρίστη, 

βουλεύων ἐμὲ καὶ σὲ διωμπερές᾽ οὐδὲ θεοῖσιν 
γῶϊ μετ᾽ ἀθανάτοισιν ἀδώρητοι καὶ ἄπαστοι 
οὐτοῦ τῆδε μένοντες ἀνεζόμεβ᾽, ὡς σὺ κελεύεις. 
βέλτερον, ἥμωτω πάντω μετ᾽ ἀθανάτοις ὀωρίζειν, 
πλούσιον, ἀφνειὸν, πολυλήϊον, ἢ κατὰ δώμα 

ἄντρῳ ἐν , ἥερόεντι θαωσσέμεν᾽ ἀμφὶ δὲ τιμῆς 

καγῶω τῆς ὁσίης ἐπιβήσομαι, ἥσπερ ᾿Απόλλων. 

εἰ δέ κε μὴ δώησι πατὴρ ἐμὸς, ἥτοι ἔγωγε 
πειρήσω" δύναμαι φηλητέων ὄρχιμος εἰνωι. 

εἰ δέ μ᾽ ἐρευνήσει Λητοὺς ἐρικυδέος υἱὸς, 

ὥλλο τί οἱ καὶ μεῖζον ὁ ὀΐομαι ἀντιβολήσειν. 
εἶμι γὰρ ἐς Πυθώνω, μέγαν δόμον ἀντιτορήσων, 

ἔνθεν ἅλις τρίποδας περικαλλέας ἠδὲ λέβητως 
πορθήσω, καὶ χρυσὸν, δι τ᾽ αἴθωνω σίδηρον, 

καὶ πολλὴν ἐσθητα: σὺ δ᾽ ὄψεαι, αἰκ᾽ ἐθέλησθα. 

155᾽ 

ιόο ἢ" 

ιός 

170 



2. ΕἸΣ ΕΡΜΗΝ. 

Ἃςς οἱ μέν ῥ᾽ ἐπέεσσι πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον, 
υἱός "ἡ αἰγιόχοιο Διὸς καὶ πότνιω Μαῖω. 
᾿» Ηὼς δ᾽ ἠριγένεια φόως θνητοῖσι φέρουσα 

᾿ὠρνυτ᾽ ἀπ᾽ ᾿Ωκεώνοιο βαθυῤῥόου: αὐτὰρ ᾿Απόλλων 

| Ὀγχηστόνδ᾽ ἀφίκανε κιὼν, πολυήρατον ὥλσος 

ἁγνὸν ἐρισφαράγου Γαιηόχου" ἔνθα γέροντα 

κνώδαλον εὑρε, δέμοντα παρὲξ ὁδοῦ ἀῤχος. ἀλωῆς. 

"τὸν πρότερος προσέφη Λητοῦς ἐρικυδέος υἱός" 

ἐν “γέρον, Ὄγχηστοιο βατοδρόπε ποιήεντος, 
᾿βοὺς ἀπὸ Πιερίης διζήμενος ἐνθάδ᾽ ἱκάνω, 

'πάσας θηλείας, πάσας κερώεσσιν ελικτὰς, 

εξ ἀγέλης" ὁ δὲ ταῦρος. εβόσκετο μδυνος, ἀπ᾽ ἄλλων, 
κυάνεος" χωροποὶ. δὲ κύνες κατόπισθεν ἔ' ἐποντο 

᾿τέσσαρες, Ἰὔτε φῶτες, ὁμόφ ονες " οἱ μὲν ἔλειφθεν, 

᾿ οἵ τε ἄν ὁ τε ταῦρος----ὃ ἡ πέρι θαῦμω τέτυκται---- 

ταὶ ὃ ̓ ἔβαν, ἡελίοιο γέον καταδυομένοιο, 
[Ε ΤΩ “μαλακοῦ λειμῶνος, ἀπὸ γλυκεροῖο, γομιοῖο. 
ταῦτά μοι εἰπέ, γεραιὲ πωλωίγενες, εἴ που ὅπωπας 

ἀνέρω, ταῖσδ ε ἐπὶ βουσὶ διωπρήσσοντα κέλευθον. 

Τὸν δ᾽ ὁ γέρων μύθοισιν ἀμειβόμενος προσέειπεν" 

ὦ φίλος, ̓ ἀργωλέον μέν, ὅσ᾽ ὀφθαλμοῖσιν ἴδοιτο, 

πάντα λέγειν" πολλοὶ γὰρ ὁδὸν πρήσσουσιν ὁδιται, 

τῶν οἱ μὲν κακὼ πολλὰ μεμαότες, οἱ δὲ μάλ᾽ ἐσθλὼ, 

φοιτῶσιν' χωλεπὸν δὲ δαήμεναί ἐ ἐστιν ἕκαστον. 

αὐτὰρ ἐγὼ πρόπαν ἥμαρ ἐς ἠέλιον κωτωδύντα 

᾿ἔσκαπτον περὶ γουνὸν ἀλωῆς οἰνοπέδοιο᾽ 

; παῖδα δ᾽ ἔδοξα, φέριστε, σαφὲς δ᾽ οὐκ οἶδω, νοήσαι, 

ὅστις ὃ παὶς ὥμω βουσὶν ε εὐκραίρησιν ὑπο 

γήπιος, εἶχε δὲ ῥάβδον" ἐπιστροφάδην δ ̓ ἐβάδιζεν. 

] ἰ ἐξοπίσω δ᾽ ἀνέεργε, κάρη δ᾽ ἔχον ἀντίον αὐτῶ. ] 
Φη ῥ᾽ ὃ ̓γέρων᾽ ὁ δὲ θασσον ὁδὸν κίε μῦθον ἀκούσας" 

. οἰωνὸν δ᾽ ἐνόει τανυσίπτερον, αὐτίκα δ᾽ ἔγνω 
φηλητὴν γεγαώτω Διὸς παῖδα Κρονίωνος. 

ἐσσυμένως δ᾽ ἥϊξεν ὥνωξ Διὸς υἱὸς ᾿Απόλλων 

ι ἐς Πύλον ἠγαθέην, διζήμενος. εἰλίποδας βως, 

Ϊ Γ ρϑυράι νεφέλη κεκαλυμμένος εὐρέας ὥμους" 
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ἰχνιώ τ᾽ εἰσενόησεν ἝἙκηβόλος, εἶπέ τε μῦθον" 

εἰ Ὁ πόποι! Ι μέγα θαῦμω τόδ᾽ ὀφθωλμόϊνσιν ὁρῶμαι" 
ἴχνια μέν τάδε Ψ ἐστὶ βοῶν ὀρθοκραιράων, 220 
ἀλλὼ πάλιν τέτραπται ἐς ἀσφοδελὸν λειμώνα" 

βήματω δ᾽ οὔτ᾽ ἀνδρὸς τάδε γίγνετωι, οὔτε γυνωικὸς, 
οὔτε λύκων πολιῶν, οὔτ᾽ ἄρκτων, οὔτε λεόντων. 

οὐδὲ τί κεν ταύρου λασιαύχενος ἔλπομαι εἶναι, 

ὅστις τόιο πέλωρω βιβᾳ ποσὶ καρπαλίμοισιν' 225. 
αἰνὼ μὲν ἔνθεν ὁδόιο, τὼ δ᾽ αἰνότερ᾽ ἔνθεν ὁδόιο. 

Ἃςς εἰπὼν, ἤϊζεν ἄναξ, Διὼς υἱὸς, ̓Απόλλων᾽" 

Κυλλήνης δ᾽ ἀφίκανεν ὅρος καταειμένον ὕλη, 

στέτρης ἐς κευθμώνω βαθύσκιον, ἔνθω τε Νύμφη 
ἀμβροσίη ἐλόχευσε Διὸς παΐδω ἹΚρονίωνος" 430, 
ὀδμὴ δ᾽ ἱμερόεσσα δὲ ̓ οὔρεος ἡγαθέοιο ᾿ 

κίδνωτο, πολλὼ δὲ μήλω ταναύποδω βόσκετο ποίην" 
ἔνθω τότε σπεύδων κατεβήσωτο λάϊνον οὐδόν. 

[ ἄντρον ἐς ἠερόεν ἑκατηβόλος αὐτὸς ᾿Απόλλων.] ε 
Τὸν δ᾽ ὡς οὖν ἐνόησε Διὸς καὶ Μαιάδος υἱὸς, 235. 

χωόμενον περὶ βουσὶν, ἑκηβόλον ̓  ̓Απόλλωνα" 

σπάργαν ἔσω κωτέδυνε θυήεντ᾽, ἡὕτε πολλὴν 
πρέμνων ἀνβρωκιὴν οὔλη σποδὸς ἀμφικωλύπτει. 

ὡς Ἕρμης Ἕ κάεργον ἰδὼν ἀλέεινεν ξ αὐτόν" β 
ἐν δ᾽ ὀλίγω συνέλασσε κάρη, χειράς τε, πόδως τε, 240. 

δὴ ῥώ νεόλλουτος, προκωλεύμενος ἥδυμιον ὕπνον 

ὥγρης" εἰνέτεόν τε χέλυν ὑπὸ μωσχώλη εἶχεν. 

γνῶ δ᾽, οὐδ᾽ ἡγνοίησε Διὸς καὶ Λητοῦς υἱὸς 

᾿ Νύμφην τ᾽ οὐρείην περικαλλέα καὶ φίλον υἱὸν, 

παῖδ᾽ ὀλίγον, δολίης εἰλυμένον ἐντροπίησιν. 245 

πωπτήνως δ᾽ ἄρα πάντα μυχὸν μεγάλοιο δόμοιο, 

τρεῖς ἀδύτους ἀνέῳγε, λαβὼν κληΐδα φαεινὴν, 
γέκταρος ἐμπλείους ἠδ᾽ ἀμβροσίης ε ἐρωτειγής᾽ 
πολλὸς δὲ χρυσός τε καὶ ἄργυρος ἔνδον ἔκειτο, 
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πολλὰ δὲ φοινικόεντα καὶ ἄργυφα ἑματα Νύμφης, 

οἵω θεῶν μωκάρων ἱἑ ἱεροὶ δόμοι ἐ ἐντὸς ἔχρυσιν. 

ἔνθ᾽ ἐπεὶ ἐξερέεινε μυχοὺς μεγάλοιο δόμοιο 
Λητοίδης, μύθοισι προσηύδα κύδιμον ̓ Ἑρμῆν 

ΠΩ παῖ, ὃς ἐν λίκνῳ κατάκειωι, μήνυέ μοι βοῦς 

βᾷσσον" ἐπεὶ τώχω νῶϊ διοισόμεθ' οὐ κωτὰ κόσμον. 

ῥίψω γάρ σε λαβὼν ἐς Τάρταρον ἡερόεντω, 
ἐς ὧφον αἰνόμιορον καὶ ἀμήχανον οὐδέ σε μήτηρ 

ἐς φάος, οὐδὲ πατὴρ ἀνωλύσετωι, ἀλλ᾽ ὑπὸ γαίη 
ἐῤῥήσεις, ὀλίγοισιν ἐν ἀνδράσιν ἡ ἡγεμονεύων. 

᾿ Τὸν δ᾽ Ἕρμης μύθοισιν ἀμείβετο κερδωλέοισιν" 

Λητοίδη, τίνω τοῦτον ἀπηνέω μῦθον ἔ εειπες, 

αἱ βοῦς ἀγραύλους διζήμενος ἐνθάδ᾽ ἱκάνεις ; ἦ 

γὐκ ἰδὸν, οὐ πυβόμην, οὐκ ἄλλου μῦθον ἅ ὥκουσα" 

"ὐκ ἂν μηνύσαιμ' , οὐκ ἂν μήνυτρον ἀροίμην. 

οὔτε βοῶν ἐλατῆρι, κρωώταιῳ φωτὶ, ἐοικα. : 
ὐκ ἐμὸν ἔργον τοῦτο" πάρος δέ Ν κω ὥλλα μέμηλεν" 

πνος ἔμοιγε μέμηλε, καὶ ἡμετέρης γάλα μητρὸς, 

τάργανά τ᾿ ἀμφ᾽ ὥμοισιν ἔχειν, καὶ θερμὰ λοετρώ. 

μή τις τοῦτο πύθοιτο, πόθεν τόδε νέϊκος ἐτύχθη" 

καί κεν δὴ μέγω θαῦμα μετ᾽ ἀθανάτοισι γένοιτο, 

ταῖδω νέον γεγαώτα διὼ προθύροιο περήσαι 
3ουσὶ μετ᾽ ἀγραύλοισι" τὸ δ᾽ ἀπρεπέως ἀγορεύεις. 

θὲς γενόμην" ἁπαλοὶ δὲ πόδες, τρηχέια δ᾽ ὕπο χθών. 

Ἷ δ ἐθέλεις, πατρὸς κεφαλὴν, μέγαν ὅρκον, ὀμούμνωι, 

εἣ μὲν ἐγὼ μήτ᾽ αὐτὸς ὑπίσχομαι. αἴτιος εἰν, 

᾿ ἥτε τιν᾽ ἄλλον ὅπωπα βοῶν κλοπὸν ὑμετεράων, 

τινες αἱ βόες εἰσί τὸ δὲ κλέος οἷον ἀκούω. 

-Ξαν- 

φρύσι ῥιπτάζεσκεν, ὁρώμενος ἔνθω καὶ ἔνθα, 
. ἀκρ᾽ ἀποσυρίζων, ὥλιον τὸν μῦθον ἀ ἀκούων. 
ὃν δ᾽ ἁπαλὸν γελάσας “προσέφη ἐκάεργος ᾿Απόλλων᾽ 

Ὦ πέπον, ἡπεροπευτὼ, δολοφρωδὲς, ἡ ἡ σε μάλ᾽ οἴω 

τολλάώκις ἀντιτορουντα δόμους εὐνωιετώοντας, 
γγυχον οὐχ, ἕνω μοῦνον ἐπ᾽ οὔδεϊ φώτα καθίσσαι, 
ΝΠ - κατ᾽ οἶκον ἄτερ ψόφου, Ἢ ἀγορεύεις. 

ἼΟΙ,. 11. δ, 

Ὡς ἄρ᾽ ἔφη, καὶ πυκνὸν ὠπὸ βλεφάρων ἀμαρύσσων, 
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πολλοὺς δ᾽ ἀγραύλους ἀκαχήσεις μηλοβοτηρως 
οὔρεος ἐν βήσσῃς, ὁ ὁπότ᾽ ἂν κρειῶν ἐρατίζων 

ἀντήσης ἀγέλησι βωὼων καὶ πώεσι μήλων. 

ἀλλ᾽ ἄγε, μὴ πύματόν τε καὶ ὕστατον ὕπνον ἰαύσης, 

ἐκ λίκνου κατάβαινε, μελαίνης νυκτὸς ἑταῖρε. 

τοῦτο γὰρ οὖν καὶ ἔπειτῶ μετ᾽ ἀθανάτοις γέρας ἕξεις, 

ἀρχὸς φηλητέων κεκλήσεαι ἥματω πάντω. 

Ἃς ἄρ᾽ ἔφη, καὶ παϊδω λαβὼν φέρε Φοιβος ᾿Απόλλων 

σὺν δ ἄρω φρασσάμενος, τότε δὴ κρατὺς ᾿Αργειφόντης 

οἰωνὸν προέηκεν, ὠειρόμενος μετὰ χερσὶν, 

τλήμονα γαστρὸς ἔριθον, ἀτάσθαλον ἀγγελιώτην. 

ἐσσυμένως δὲ μετ᾽ αὐτὸν ἐπέπταρε" τὸ δ᾽ ᾿Απόλλων 

ἔκλυεν, ἐκ χειρῶν δὲ χαμαὶ βάλε κύδιμον Ἑρμῆν. 
ἐζετο δὲ προπάροιθε, καὶ ἐσσύμενός περ ὁδοῖο, 
Ἑρμῆν κερτομέων, καί [μὲν πρὸς μῦθον ἔ εείπεν" 

Θάρσει, σπαργανιώτα, Διὸς καὶ Μαιάδος υἱέ; 

εὑρήσω καὶ ἔπειτω βοῶν ἰφθιμα κάρηνα, 
τούτοις οἰωνοῖσι" σὺ δ᾽ αὖθ' ὁδὸν ἡ ἡγεμονεύσεις. 

Ἃς φάτ᾽ ὁ δ᾽ αὖτ᾽ ἀνόρουσε θοῶς Κυλλήνιος Ἕρμης, 

σπουδῇ ἰών’ ἄμφω δὲ παρ οὔωτω χερσὶν ἐώθει 

σπάργανον, ἀμφ᾽ ὥμοισιν ἐλιγμένον, εἰπε δὲ μῦθον 

Πη με φέρεις, ἝἙκάεργε, θεῶν αμενέστατε πάντων ; 

ή με βοῶν ἕνεχ᾽ ὧδε χολούμενος ὀρσολοπεύεις ; ; 
ὦ πόποι, εἴθ ἀπόλοιτο (βοῶν γένος ! οὐ γὰρ ἔγωγε 

ὑμετέρως ἔκλεψνω βόας, οὐδ᾽ ἄλλον ὄπωπα, 
αἱτινές εἰσι βόες" τὸ δὲ δὴ κλέος οἷον ἀκούω. 
δὸς δὲ δίκην καὶ δέξο παρὼ Ζηνὶ Κρονίωνι. 

Αὐτὰρ ἐπεὶ τὼ ἕκωστῶ διαῤῥήδην ἐ ἐρξεινεν 

Ἑρμῆς τ οἰοπόλος καὶ Λητους ἀγλαὸς υἱὸς, 

ἀμφὶς θυμὸν ἔ ἐχόντεα: ὁ μὲν, νημερτέω φωνῶν, 

οὐκ ἀδίκως ἐ επὶ βουσὶν ἐλάζυτο κύδιμον Ἑρμῆν" 
αὐτὰρ ὃ τέχνησίν τε καὶ οἱμυλίοισι λόγοισιν 

ἤθελεν ἐξαπατᾶν Κυλλήνιος ᾿Αργυρότοξον. 

αὐτὰρ. ἐπεὶ πολύμητις ἐὼν πολυμήχινον εὗρεν, 

ἐσσυμένως δὴ ἔ ἔπειτώ διὼ ψαμάθοιο βάδιζεν 
πρόσθεν, ἀτὼρ κατόπισθε Διὸς καὶ Λητοὺς υἱός. 
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αἶψα δ ᾿ ἵκοντο κάρηνα θυώδεος Οὐλύμποιο, 
ἐς πατέρα Κρονίωνα, Δὼς περικαλλέα τέκνα" 

κεῖθι γὰρ ὥ μφοτέροισι δίκης κατέκειτο τάλαντα. 

εὐμυλίη δ᾽ ἔχ᾽ Ὄλυμπον ἀγάννιφον, ἀθάνατοι δὲ 

ἄφθιτοι ἠγερέθοντο ποτὶ πτύχως Οὐλύμποιο. 

ἔστησαν δ᾽ Ἕρμῆης τε καὶ ἀργυρότοξος ᾿Απόλλων 

πρόσθε Διὸς γούνων ὁ δ᾽ ἀνείρετο φαίδιμον υἱὸν 
Ζεὺς ὑψιβρεμέτης, καί μιν πρὸς μῦθον ξειπεν' 

Φοῖβε, πόθεν ταύτην μενοεικέα ληϊδ' ἐλαύνεις, 

παῖδον νέον γεγαώτα, φυὴν κήρυκος ἔχοντα ; 

σπουδαῖον τόδε χρῆμα θεῶν με ὁμήγυριν ἤλθεν. 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπεν ἄνα ἑκάεργος ᾿Απόλλων'" 

ὧ πάτερ, " τώχα μῦθον ὠκούσεωι οὐκ ἀλωπαδνὸν, 

πυτομέων, ὡς οἷος ἐγὼ φιλολήϊός εἰμι. 

παῖδά τιν εὗρον τόνδε διαπρύσιον κεραϊστὴν 
Κυλλήνης ἐν ὄρεσσι, πολὺν διὼ χῶρον ἀνύσσας, 
κέρτομον, οἷον ἔγωγε θεῶν οὐκ ἄλλον ὅπωπω, 
οὐδ᾽ ἀνδρῶν, ὁπόσοι λησίμβροτοί εἰσ᾽ ἐπὶ γαίῃ. 
᾿.... δ᾽ ἐ ἐκ λειμῶνος ἐμὼς (βοῦς ὥχετ᾽ ἐλαύνων 
ἑσπέριος παρῶὼ θῖνα πολυφλοίσβοιο θαλάσσης, 
εὐθὺ Πύλονδ᾽ ἐλάων". τὼ δ᾽ ἀρ᾽ ἴχνιω τῦιο πέλωρα, 
οἷά, τ᾽ ἀγάσσασθαι, καὶ ἀγαυοῦ δαίμονος ἔ ἐργώ. 
τῇσιν μὲν γὰρ βουσὶν ἐ ες ἀσφοδελὸν λειμῶνα 
ἀντία βήματ᾽ ἔχουσα κόνις ἀνέφωινε μέλαινα" 

ΕΝ ᾿. “’ “Ὁ 9 '- 5 ν ἂν αὶ "“)ὦ Ν 

 ἡΝμα δ οὗτος ὁδ εἈχτος,. ομμηχῶνος, ουτ ἯΝ ἐμ σοσσιν, 

οὔτ᾽ ἄρα χερσὶν ἔβαινε διὰ ψαμαβθώδεω χῶρον" 
ἀλλ᾽ ἄλλην τινὼ μῆτιν ἔχων διέτριβε κέλευθα 

τοιῶ πέλωρ᾽ ,. ὡσεί τις ἀρωιῆσι δρυσὶ βαίνοι. 

ὄφρα μεν οὖν ἐδίωκε διὰ παμαλώλια χώρον, 
ῥεῖα, μάλ᾽ ἴχνια σάντω διέπρεπεν ἐ ἐν κονίησιν' 
αὐτὰρ ἐπεὶ ψαμάθοιο μέγαν στίβον ἐξεπέρησεν, 
Πρ μαστος γένετ᾽ ὦκα βοῶν στίβος ἠδὲ καὶ αὐτου, 
χῶρον. ἀνῶὼ κρωτερόν. τὸν δ᾽ ἐφράσατο βροτὸς ἀνὴρ, 

ἐς Πύλον εὐθὺς. ἐλώντω βοῶν γένος εὐρυμετώπων. 
αὐτὰρ ἐπειδὴ τὰς μὲν ἐν ἡσυχίη κατέερξεν, 
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καὶ διὰ πυρπαλάμησεν ὁδοῦ, τὸ μὲν ἔνθα, τὸ δ᾽ ἐνθω, 

ἐν λίκνῳ κατέκειτο μελαίνῃ νυκτὶ ἐοικὼς, 

ἄντρῳ εν ἠερόεντι κατὼ ζόφον" οὐδέ κεν αὐτὸν 

αἰετὸς ὀξὺ λάων ἐσκέψατο" πολλὼ δὲ χερσὶν 46 ς 

αὐγὰς ὠμόργαζε, δολοφροσύνην, ὠλεγύνων. 

αὐτὸς δ᾽ αὐτίκα μῦθον ἀπηλεγέως ὠγόρευεν' 

οὐκ ἴδον, οὐ πυθόμην, οὐκ, ἄλλου μῦθον ἄ οὐκουσῶ" 

οὐδέ κε μηνύσαιμ', οὐδ᾽ ἂν μήνυτρον ἀροίμην. 
Ἦ τοι ἄρ᾽ ὡς εἰπὼν κατ᾽ ἀρ ἕζετο Φόβος ᾿Απόλλων 586, 

Ἑρμῆς δ᾽ αὖθ᾽ ἑτέρωθεν ἀμειβόμενος ἔ ἔπος ηὔδα, 
δείξατο δ᾽ ἐς Κρονίωνα, θεῶν σημάντορω πάντων" 

Ζεὺ πάτερ, ἥτοι ἐγώ τοι ὠληθείην κατωλέξω" 

νημερτής τε γάρ εἰμι, καὶ οὐκ οἴδω ψεύδεσθαι. 

ἤλθεν ἐ ες ἡμέτερον διζήμενος εἰλίποδως βοὺς 47. 

σήμερον, Ἰελίοιο νέον ἐπιτελλομένοιο, 

οὐδὲ θεῶν μωκάρων ἄγε μάρτυρας, οὐδὲ κατόπτας" 
μηνύειν δ᾽ ἐκέλευεν ἀνωγκωίης ὕπο πολλῆς" 

πολλὰ δέ μ ἠπείλησε βαλεῖν ε ἐς Τάρταρον εὐρὺν, 
οὕνεχ; , μὲν τέρεν ἄνθος ἔ ἔχει φιλοκυδέος ἥβης, 47. 

αὐτὰρ ἐγὼ χθιζὸς γενόμην----τὰ δέ τ᾽ οἶδε καὶ αὐτὸς---- 
οὔτι βοῶν ἐλατήρι, κραταιῷ, φωτὶ, ἐοικώς. 
πείθεο----καὶ γὰρ ἐμεῖο πωτὴρ φίλος εὔχεαι εἶνωι-τ-- 

ὡς οὐκ οἴκωδ᾽ ἔλασσω βόας, ὡς ὄλβιος εἴην, 

οὐδ᾽ ὑπὲρ οὐδὸν ἔβην" τὸ δὲ τ᾿ ἀτρεκέως ἀγορεύω. 38ς 
᾿Ηέλιον δὲ μάλ᾽ αἰδέομαι καὶ δαίμονας ἄλλους, 
καὶ σὲ φιλῶ, κωὶ τοῦτον ὀπίζομωι" οἰσθω καὶ αὐτὸς, 

ὡς οὐκ αἰτιός εἰμι" μέγαν δ᾽ ἐπιδαίομοι ὅ ὁρκον, 
οὐ μὰ τάδ᾽ ἀθανάτων εὐκόσμητα προθύραια. 

καί που ἐγὼ τούτω τίσω ποτε νηλέω φώρην, 438: 

καὶ κρατερῷ περ ἐόντι" σὺ δ᾽ ὁπλοτέροισιν ἄρηγε. 

Ὡς φάτ᾽ ἐπιλλίζων Κυλλήνιος ᾿Αργειφόντης" 

καὶ τὸ σπάργανον εἶχεν ἐπ᾽ ὠλένη, οὐδ᾽ ὠπέβωλλεν. 
Ζεὺς δὲ μέγ᾽ ἐξεγέλασσεν, ἰδὼν κακομηδέω παῖδα, 
εὖ καὶ ἐπισταμένως ἀρνεύμενον ἀμφὶ βόεσσιν. 39. 
ἀμφοτέρους δ᾽ ἐκέλευσεν ὁμόφρονω θυμὸν ἐ εχοντῶς ἔ 

ᾧητεύειν, Ἕ ὑρμήν δὲ διώκτορον ἡγεμονεύειν, 



4. ΕἸΣ ἙΡΜΗΝ. 

καὶ δεῖξωι τὸν χῶρον επ᾿ ἀβλαβίησι νόοιο, 
Ψ ᾽ νυ ΌΣΣ » ὅππη δ᾽ αὖτ᾽ ἀπέκρυψε βοῶν ἰφθιμώ κάρηνα. 

πο π ᾿ 7 ᾽ , ἀμ. Ν ε νὰει 

ψεῦσεν δὲ Κρονίδης, ἐπεπείθετο δ ὥγλωώὸς Ἑρμης" 

ῥηϊδίως γὼρ ἔπειθε Διὸς νόος αἰγιόχοιο. 
᾿Ξ τὸ δ᾽ ὥμφω σπεύδοντε, Διὸς περικωλλέω τέκνω, 

ἐς Πύλον ἡμαθόεντω ἐπ᾿ ᾿Αλῴειοῦ πόρον Ἷζον, 
5 Ἂς Ὕ δι Ν Ὑ « ΄. 

ἀγροὺς δ᾽ ἐξίκοντο καὶ αὔλιον ὑψιμέλαθρον, 
ὕππου οἱ τὼ χρήματ᾽ ἀτώλλετο νυκτὸς ἐν ὥρη. 
ἔνθ᾽ Ἕρμης μὲν ἔπειτω κιὼν παρὼ λάϊνον ἄντρον, 
ἐς φάος εἐζήλωυνε βοῶν ἴφθιμα κάρηνα" 

Λητοίδης δ᾽ ἀπάτερθεν ἰδὼν ἐνόησε βοείας 
ὧν δ΄ ἃ ὦ » ν᾿ ΕῚ 322) Ψ ε “ 

πέτρη ἐπ᾿ ἠλιβάτῳ, τώχω δ᾽ εἴρετο κύδιμον Ἕ ρμῆν᾽ 
Πῶς ἐδύνω, δολομήτω, δύω (βόε δειροτομήσωι, 

ὖ ἢ τὰν Ἀν. 7, δ ν ὦ 
ὧδε νεογνὸς ἐὼν καὶ νήπιος ; αὐτὸς ἔγωγε 

Ἄ ᾿ Ν Ἂν ΄ πος Ν 

᾿θαμβαίΐνω κατόπισθε τὸ σὸν κράτος" οὐδέ τί σε χρὴ 
μωκρὸν ἀέξεσθωι, Κυλλήνιε, Μαιάδος υἱέ. 

Ἃς ἄρ᾽ ἔφη, καὶ χερσὶ περίστρεφε καρτερὼ δεσμῶὼ 
ἄγνου ταὶ δ᾽ ὑπὸ ποσσὶ κατὼ χβονὸς αἴψνώ φύοντο 
αὐτόθεν, ἀμίβολάδην ἐστρωμμένωι ὠἀλλήλησιν, 
ῥεϊώ τε καὶ πάσησιν επ᾿ ἀγραύλοισι βόεσσιν, 
Ἕρμέω βουλῇσι κλεψίφρονος" αὐτὰρ ᾿Απόλλων 
θαύμασεν ἀθρήσας. τότε δὴ κρατὺς ᾿Αργειφόντης 
χῶρον ὑποβλήδην ἐσκέψατο, πύκν' ἀμαρύσσων, 

ἐγκρύψωι μεμαώς. Λητοῦς δ᾽ ἐρικυδέος υἱὸν 
ῥέϊω μάλ᾽ ἐπρήῦνεν ἑκηβόλον, ὡς ἔθελ᾽ αὐτὸς, 
καὶ κρωτερόν περ ἐόντα" λωβὼν δ᾽ ἐπ᾽ ἀριστερὰ χειρὸς, 

πλήκτρῳ ἐπειρήτιζε κωτὼ μέρος" ἡ δ᾽ ὑπὸ χειρὸς 
σμερδωλέον κονάβησε" γέλασσε δὲ Φοιβος ᾿Απόλλων 

γηθήσας, ἐρατὴ δὲ διὼ φρένας ἤλυθ᾽ ἰωὴ 
θεσπεσίης ἐνοπῆς, καί μιν γλυκὺς ἵμερος ὕρει, 
θυμῷ ἀκουάζοντω" λύρη δ᾽ ἐρατὸν ἀῳθὴ Φ: 
στῇ ῥ᾽ ὅγε θαρσήσας ἐπ᾽ ἀριστερὼ Μαιάδος υἱὸς 
Φοίβου ᾿Απόλλωνος" τάχω δὲ λιγέως κιθαρίζων 
γηρύετ᾽ ἀμβολάδην----ἐρατὴ δὲ οἱ ἕσπετο φωνὴη---- 
κραίνων ἀθανάτους τε θεοὺς καὶ γαῖαν ἐρεμονὴν, 
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ὡς τὰ πρώτα γένοντο, καὶ ὡς λάχε μόϊραν ἕκαστος. 
Μνημοσύνην μὲν πρώτω θεῶν ἐ ἐγέραιρεν ἀοιδῇ, 

μητέρα Μουσάων' ή γὰρ λάχε Μαιάδος υἱόν" 

τοὺς δὲ κατὼ πρέσβιν τε, καὶ ὡς γεγάασιν ἑκώστος, 
ἀθανάτους ἐ ἐγέραιρε θεοὺς Διὸς ἀγλαὸς υἱὸς, 

πάντ᾽ ἐνέπων κατῶ κόσμον, ἐπωλένιον κιθαρίζων. 

τὸν δ᾽ ἔρος ἐν στήθεσσιν ὁ ἀμήχανος αἴνυτο θυμὸν, 

καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 

Βουφόνε, μηχανιῶταω, πονεύμενε, δαιτὸς ξ ετωρε, 

πεντήκοντω βοῶν ἀντάξιω ταῦτω μέμηλας. 
ἡσυχίως καὶ ἔπειτω διωκρινέεσθαι ὀΐω" 
νῦν δ᾽ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ, πολύτροπε Μαιάδος υἱὲ, 

ἤ σοί γ᾽ ἐκ γενετῆς τάδ᾽ ἅμ᾽ ἕσπετο θαυματὰ ἔ εργώ, 

ἠέ τις ἀθανάτων ἠὲ θνητῶν ἀνθρώπων 

δῶρον ἀγαυὸν ἔδωκε, καὶ ἔφρασε θέσπιν ἀοιδήν. 

θαυμασίην γὰρ τήνδε νεήφατον ὄσσαν ἀκούω, 

ἥν οὐ πώποτέ φημι δαήμεναι οὔτε τιν᾽ ἀνδρῶν, 

οὔτε τιν ἀθανάτων, οἱ Ὀλύμπια δώματ᾽ ἔχουσιν, 

γόσφι σέθεν, φηλήτα, Διὸς καὶ Μαιάδος υἱέ. 

΄ »““ ΕἸ ΄ 

τίς τέχνη ; τίς μουσῶ ὠμηχανεων μελεδώνων ; - 

τίς τρίβος ; - ἀτρεκέως γὰρ ἅμω τρίω πάντω πάρεστιν, 

εὐφροσύνην καὶ ἔρωτα, καὶ ἥδυμον ὕ ὕπνον ἑλέσθαι. 

καὶ γὰρ ἐγὼ Μούσησιν Ὀλυμπιάδεσσιν ὀπήδὸος, 
τῇσι χοροί, τε μέλουσι καὶ ἀγλαὸς οἶμιος ἀοιδῃ ἧς, 
καὶ μολπῆ τεβωλυΐω καὶ ἱμερόεις, βρόμος αὐλῶν" 
ἀλλ᾽ οὔπω τί μοι ὧδε μετὰ φρεσὶν ὥλλο μέλησεν, 

᾿ δἱο νέων θωλίης ἐνδέξια ἢ εργῶ: πέλονται. 

θαυμάζω, Δὸς υἱε, τώδ᾽, ὡς ἐρωτὸν τσ ΡΣ 
νὺν δ᾽ ε ἐπεὶ οὖν, ὀλίγος περ ἐῶν, κλυτὼ μήδεω οἶδας, 
ἵξ, πέπον, καὶ μῦθον ἐ ἐπαίνει ᾿ἰχονλῥαν ἀλᾷ 
γὺν γάρ τοι κλέος ἔσται ἐν ἀθανάτοισι θεσῖσιν, 
σοί τ᾽ αὐτῷ καὶ μητρί; τὸ δ᾽ ἀτρεκέως ἀγορεύω" 
γωὶ μὼ τόδε κρανέϊνον ὠκόντιον, ἡ μὲν ἐγώ σε 
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κυδρὸ ὸν ἐν ἀθανάτοισι καὶ ὄλβιον ἡ ἡγεμονεύσω, 

ἊΝ τ᾽ ἀγλαὰ δώρω, καὶ ἐς τέλος οὐκ ὠπατήσω. 

Τὸν δ᾽ Ἕρμης μύθοισιν ἀμείβετο κερδαλέοισιν' 

εἰρωτῶς, μ'9 Ἑκάεργε περιφρωδές᾽ αὐτὰρ ἐγὼ σοὶ 

τέχνης ἡμετέρης ἐπιβήμενωι οὔτι μεγαίρω. 
σήμερον εἰδήσεις ἐθέλω δέ τοι ἤπιος εἰγῶν 

βουλῇ καὶ μύθοισι; σὺ δὲ φρεσὶ πάντ᾽ εὖ οἶδας. 
περώτος γὰρ, Διὸς υἱὲ, μετ᾽ ἀθανάτοισι θαάσσεις, 

ἡύς τε κρατερός τε᾽ φιλεῖ δέ σε μητίετα Ζεὺς 

ἐκ πάσης ὁ ὁσίης, ἔπορεν δέ τοι ἀγλαὰ δῶρα 

καὶ τιμάς" σὲ δέ φασι δαήμενωι ἐ εκ Διὸς ὀμφῆς 

.:.. "ἕ χ , - 

μαντείως θ᾽, Ἕκάεργε, Διὸς πάρω, θέσφατω πάντα. 

καὶ νὺν ωὐτὸς ἐγὼ παι ἀφνειὸν δεδάηκω. 

Ν 5 3 ᾽ν, ᾽ 7, ε) -“- 

σοι δ αὐυταγρέτον ἐστι δαήμεναι, ο0.ττίι ββένοινος. 

᾽ “ Ν ω 7 

ἀλλ᾽ ἐπεὶ οὖν τοι θυμὸς ἐπιθύει κιθαρίζειν, 
μέλπεο καὶ κιθάριζε, καὶ ἀγλαΐας ὠλέγυνε, 

δέγμενος ἐξ ἐμέθεν" σὺ δέ μοι, φίλε, κῦδος ὄπαζε. 

εὐμόλπει, “μετὰ χερσὶν ἔχων λιγύφωνον ἐταίρην, 

καλὼ καὶ εὖ κατὰ κόσμον ε ἐπισταμένην ὠγορεύειν" 

εὔκηλος μὲν ἔπειτα φέρειν ἐς δαῖτα θάλειαν, 

καὶ χορὸν ἱμερόεντα, καὶ ες φιλοκυδέα κώμεν, 

ὑφροσύνην γυκτός τε καὶ ἥματος. ὅστις ἄρ᾽ αὐτὴν 

τέχνη καὶ ̓ σοφίη δεδαημένος ἐξερεείνη, 

)εγγομένη παντοίω νόῳ χαρίεντα. διδάσκει, 

ῥέα συνηθείησιν ἀθυρομένη μαλωκῆσιν, 

ἐργασίην φεύγουσα δυήπαβον" ὃς δέ κεν αὐτὴν 

γη!ς ἐὼν τὸ πρῶτον ἐπιζαφελῶς ε ρεείνη, 

μὰψ, αὕτως κεν ἔπειτα μετήορά τε θρυλλίζοι. 
οἱ δ᾽ αὐτάγρετόν ἐστι δαήμεναι, ὅ ὁ,ττι, μενοινοίς. 

αἰ τοι ἐγὼ δώσω ταύτην, Διὸς ἀγλαὲ κοῦρε. 

μεῖς δ᾽ αὖτ᾽ ὄρεός τε καὶ ἱπποότου πεδίοιο 
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βουσὶ γομοὺς, Ἕκάεργε, γομεύσομεν ἀγραύλοισιν. 

ἔνθεν ἅλις τέξουσι βόες, ταύροισι μηγεῖσαι, 
μίγδην θηλείας τε καὶ ἄρσενως᾽ οὐδέ τί σε χρὴ, 
κερδωλέον περ ἐόντω, περιζωμενῶς κεχολῶσθαι. 
Ἃς εἰπὼν ὠρεξ᾽" ὁ δ᾽ ἐδέξατο Φοιβος ᾿Απόλλων. 

Ἑρμῇ δ᾽ ἐγγυάλιξεν ἔ ἔχειν μάστιγω φαεινὴν, 
βουκολίωας τ᾽ ἐπέτελλεν" ἔδεκτο δὲ Μαιάδος υἱὸς 
γηθήσας" κίθαριν δὲ λαβὼν ἐπ᾽ ἀριστερὰ χειρὸς 
Λητοῦς ἀγλαὸς υἱὸς, ἄνωξ ἑκάεργος ᾿Απόλλων, 

πλήκτρω ἐπειρήτιζε κατῶὼ μέρος" ἡ δ᾽ ὑπὸ καλὸν 

ἱμερόεν κονάβησε" θεὸς δ᾽ ὑπὸ μέλος ἄεισεν. 
Ἔνθα βόας μὲν ἔπειτω ποτὶ ζάθεον λειμῶνα 

ἐτρωπέτην᾽ αὐτοὶ δὲ, Διὸς περικαλλέα, τέκνο, 

ἄψοῤῥοι πρὸς Ὄλυμπον ἀγάννιφον εῤῥώσαντο, 

τερπόμενοι φόρμιγγι χάρη δ᾽ ἄρω μητίετα Ζεὺς, 

ἄ μφω ὃ δ᾽ ες φιλότητα συνήγωγε" καὶ ὃ μεν Ἕρμῆς 

Λητοίδην ἐφίλησε διαμπερὲς, ἃ ὡς ἔτι καὶ γὺν, 

σήματ᾽ ἐπεὶ κίθαριν μὲν Ἑκηβόλῳ ἐγγυάλιξεν 

ἡμερτὴν δεδαὼς, ὁ 9 δ᾽ ἐπωλένιον κιθάριᾷν. 

αὐτὸς δ᾽ αὖθ᾽ ὁ ἑτέρης σοφίης ἐκμάσσατο τέχνην᾽ 
συρίγγων ἐνοπῆν. ποιήσατο τηλόθ ἀκουστήν. 
καὶ τότε Λητοίδης ἡ Ἑρμῆν πρὸς μῦθον ἔειπεν" 

,Δείδια, Μαιάδος υἱὲ, διάκτορε, ποικιλομήτω, 

μῆ μοι ἅμα πλέψης κίθαριν καὶ καμπύλα τόξα. 
τιμὴν γὰρ πὰρ Ζηνὸς ἔχεις, ἐπωμοίβιμω ἔργω 
θήσειν ὧν ΓΤΑ Τ' κωτῶ χθόνω πουλυβότειραν. 

ὦλλ᾽ εἶ μμοι τλαίης Ξ θεῶν μέγαν ὅρκον ὀμόσσωι, 

ἢ κεφαλῇ νεύσας, ἢ ἐπὶ Στυγὸς ὄβριμον ὕδωρ, 

πάντ᾽ ἂν ἐμῷ θυμῷ κεχρισμένα καὶ φίλα ἔρδοις. 

Καὶ τότε Μ ΠΡ Ἢ υἱὸς ὑποσχόμενος κατένευσεν, 

μή ποτ᾽ ἀποκλέψφειν, ὅ ὁσ᾽ Ἑ κηβόλος ἐκτεάτιστωι, 
Ζ "ὦ »"»" δ Ὡς 5 

μηδὲ ποτ᾿ ἐμπελάσειν πυκινω δόμω" αὐτὰρ Απόλλων 

Λητοίδης κωτένευσεν ἐπ᾽ ἀρθμῳ καὶ φιλότητι, 

μή τινώ φίλτερον ἄλλον ἐν ἀθανάτοισιν ἔσεσθαι, 

μῆτε θεὸν, μήτ᾽ ἄνδδω, Διὸς γόνον" ἐν δὲ τέλειον 
 ΥΑοΑΝ ἀβανάτων ποιήσομαι, ἠδ᾽ ὥμω πάντων 
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πιστὸν ἐμῷ θυμῷ καὶ τίμιον" αὐτὰρ ἔπειτώ 

ὄλβω καὶ πλούτου δώσω , περικαλλέα ῥάβδον, 
χρυσείην, τριπέτηλον, ἀκήριον, Ἵ σε φυλά ἐω 

πάντως ἐπικραίνουσα θεοὺς, ἐπέων τε καὶ ἔργων, 

τῶν ἀγαθῶν, ὃ οσῶ φημὶ δαήμεναι ε ἐκ Διὸς ὀμφῆς. 

μαντείην δὲ, φέριστε, Διοτρεφὲς, ἥν ἐρεείνεις, 

οὔτε σὲ θέσφατόν ε ἐστι δαήμεναι, οὔτε τιν᾽ ἄλλον 

ἀθανάτων" τὸ γὰρ οἶδὲ Διὸς νόος" αὐτὰρ, ἔγωγε 
πιστωθεὶς κατένευσω, καὶ ὥμοσα καρτερὸν ὅρκον, 

μή τινώ γόσφιν ἐμέϊο θεῶν αἰειγενετάων 

ἄλλον ΓΥ εἴσεσθωι Ζηνὸς πυκινόφρονα βουλήν. 
αἱ σὺ, κασίγνητε, χρυσόρῥωπι, μή τὰν κέλευε 

Ἰέσφατα πιφαύσκειν, ὅσω μήδεται εὐρύοπα Ζεύς. 

ἐνθρώπων δ᾽ ἄλλον δηλήσομαι, ἄλλον ὀνήσω, 

πολλὰ περιτροπέων ἀμεγάρτων φυλ᾽ ἀνθρώ ώπων. 
ταί κεν ἐμῆς ὀμφῆς ἀπονήσεται, ὅστις ὧν ἔλθη 

γῇ καὶ πτερύγεσσι τεληέντων οἰωνῶν" 

τος ἐμῆς ὀμφῆς ἀπονήσεται., οὐδ᾽ ἀπατήσω. 

'ς δέ κε μαψιλόγοισι πιθήσας οἰωνοισιν 

᾿ , ντείην ἐθέλησι παρὲκ γόον εξερεείνειν 

"μετέρην, ἢ γοέειν δὲ θεῶν πλέον αἰὲν ἐόντων, 

βήμ», ἁλίην ὁδὸν εἶσιν, ἐγὼ δέ κε δῶρα δεχοίμην. 

ἰλλο δέ τοι ἐρέω, Μαίης ἐρικυδέος υἱέ; 
"καὶ Διὸς αἰγιόχοιο, θεῶν ε Ἐριούνιε δαϊμον' ] 
ϑριαὶ γάρ τινές εἰσι, κασίγνηται γεγαυΐαι, 
γαρθένοι, ὠκείησιν ἀγαλλόμεναι πτερύγεσσιν, 

ΜΝ 7] δι Άς Ν "»-“7ὥσ) 

ἰκίω νωϊετώουσιν ὑπὸ πτυχὶ ΠΙΠαρνήσοιο 
7] ΕῚ 7 ν, ἃ ᾽ 

ἀντείης ἀπάνευθε διδάσκωλοι, ἣν ἐπὶ βουσὶν 

γτεῦθεν δὴ ἔ ἐπειτῶ ποτώμεναι, ὥλλοτ᾽ ἐπ ὥλλη, 

ηρία βόσκονται, καί τε κραίνουσιν ἕκαστα. 

᾿ὶ δ᾽ ὃ 6Τέ μὲν θυίωσιν ἐδηδυῖαι μέλι χλωρὸν, 

ΝΟΙ.. 11. 2 ὦ 

"ρεῖς" κατὰ δὲ κρατὸς πεπωλαγμέναι ἄλφιτα λευκὰ 

ΜΝ ΓΝ ἃ. ΄ ᾿ Ν δ᾽ ᾿ ᾽ » ΄ 

"ἄἰς ἐτ εὡων μελετησα" πῶτὴρ δι. Ἔμιος οὐκ ὠλεγυνεν. 
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ἣν δ᾽ ̓ἀπονοσφισθώσι θεῶν ἡδέϊων ἐδωδὴν, 

πειρώνται δὴ ἔπειτω παρεξ ὁδὸν ἡ ἡγεμονεύειν. 
τάς τοι ἐπειτώ δίδωμι" σὺ δ᾽ ἀτρεκέως ἐρεείνων, 
σὴν αὐτοῦ φρένω τέρπε᾽ καὶ εἰ βροτὸν ἄνδρα δαήης, 
πολλάκι σής ὀμφῆς ἐπακούσεται, αἴ κε τύχησιν. 

ταῦτ᾽ ἔχε, Μαιάδος υἱὲ, καὶ ἀγραύλους ἐλικῶς βοῦς, 
ἵππους τ᾽ ἀμφιπόλευε καὶ ἡμιόνους τωλωεργοὺς 

. καὶ χαροποῖσι λέουσι καὶ ἀργιόδουσι σύεσσιν, 

καὶ κυσὶ καὶ μήλοισιν, ὅσω τρέφει εὐρέϊω χβθῶν, 
πᾶσι δ᾽ επὶ προβαάτοισιν ἀνάσσειν κύδιμον ἡ Ἑρμῆν" 

οἷον δ᾽ εἰς ᾿ΑἸἰδὴν τετελεσμένον ἄγγελον εἰναι; 

ὅστ᾽, ἄδοτός περ ἐὼν, δώσει γέρως οὐκ ἐλάχιστον. 

Οὕτω Μαιάδος υἱὸν ἄνωξ ἐφίλησεν ᾿Απόλλων 
Ζ ᾿ ν δ᾽ ἫΝ Ί Α 

σαντοϊη φιλότητι" χάριν δ᾽ ἐπέθηκε Κρονίων. 

πᾶσι δ᾽ ὅγε ϑνητόισι καὶ ἀθανάτοισιν ὁμιλέϊ 
παῦρα μὲν οὖν ὀνίνησι, τὸ δ᾽ ἄκριτον ἡπεροπεύει 
νύκτα δι’ ὀρφναίην φῦλω θνητῶν ἀνθρώπων. 

Καὶ σὺ μὲν οὕτω χαῖρε, Δὼς καὶ Μαιάδος υἱε' 

αὐτὰρ ἐγὼ καὶ σεῖο καὶ ἄλλης μνήσομ ἀοιδῆς. 

ν" 

ΕἸΣ ΑΦΡΟΔΙΊΤΊΗΝ. 

ΜΟΥ͂ΣΑ μοι ἔννεπε ἔργα πολυχρύσου ᾿Αφροδίτης, 
Κύπριδος, ἥ ἥτε θεοῖσιν ἐπὶ γλυκὺν ἵμερον ὥρσεν, 

καί τ ἐδωμάσσατο φύλα καταθνητῶν ἀνθρώπων, 

οἰωνούς τε Διηπετέας καὶ θηρία πώντα, 

ἡμεν ὅσ᾽ ἤπειρος πολλὰ τέρφει, ηδ᾽ ὅσω πόντος" 

πᾶσιν δ᾽ ἔργα μέμηλεν εὐστεφάνου Κυθερείης. 

Τρισσὼς δ᾽ οὐ δύναται πεπιθέϊν φρένας, οὐδ᾽ ἀποατήσωι 
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κούρην τ᾽ αἰγιόχοιο Διὸς, γλαυκώπιδ' ᾿Αθήνην" 

οὐ γάρ οἱ εὔωδεν ἔ ἐργώ πολυχρύσου ̓ Αφροδίτης, 

ἀλλ᾽ ἄρα οἱ πόλεμοί τε ὥδον καὶ ἔργον ἼΑρηος, 

᾿ σμινωΐ τε μάχαι τε, καὶ ἀγλαὼ ἔργ᾽ ὠλεγύνειν. 

πρώτ᾽ τέκτονας ἄνδρας ἐπιχβονίους ἐδίδαξεν 
ποιήσωι σωτίνως τε καὶ ὥρμωτα ποικίλω χαλκῷ. 
' 

ἡ δέ τε παρθενικὰς ἁπαλόχροοις ἐν μεγάροισιν 

ἀγλαὰ ἔργ᾽ εδίδωξεν, επὶ φρεσὶ θέσω ἑκάστη. 

εὐδὲ σοτ᾽ ᾿Αρτέμιδα χρυσηλάκωτον, κελαδεινὴν, 
᾿ ἄμναται εν φιλότητι φιλομμειδὴς ᾿Αφροδίτη. 

αἱ γὰρ τῇ ἅδε τόξα, καὶ οὔρεσι θηρας ε ἐναιίρειν, 
φόρμιγγές τε χοροί τε, δι ωπρύσιοί τ᾽ ὀλολυγαὶ, 

σεώ τε σκιόεντα, δικωίων τε πτόλις ἀνδρῶν. 

γὐδὲ μέν αἰδοίῃ κούρη ὥδεν ἔ ἔργ᾽ ̓ Αφροδίτης, 

Ἰστίῃ, ἣν πρώτην τέκετο Κρόνος ἀγκυλομήτης, 

αὐτις δ᾽ ὁπλοτάτην, βουλή Διὸς αἰγιόχριο, ] 

ὀτνιοιν, ἣν ἐμνῶντο Ποσειδάων καὶ ̓Απόλλων" 

Ἱ δὲ μάλ᾽ οὐκ ἔθελεν, ἀλλὰ στερεῶς ἀπέειπεν, 
ὅ ὑμοσε δὲ μέγαν ὅρκον, ὃ δὴ τετελεσμένος ἐστὶν, 

ΝΠ μόν κεφωλῆς πατρὸς Διὼς αἰγιόχοιο, 

ταρθένος ἔσσεσθαι πάντ᾽ ἥματω, δῖα θεάων. 

Ἢ ἡ δὲ πατὴρ ϑῶκεν καλὸν γέρας ἀντὶ γάμοιο, 

«αἱ τε μέσῳ οἴκῳ κατ᾽ ἄρ᾽ ἐᾷεο, πίαρ ἑλοῦσα" 

τᾶσιν δ᾽ ἐν νησῖσι θεῶν τιμάοχός ἐστιν, 
«αἱ. παρὼ πᾶσι βροτοῖσι θεῶν πρέσβειρα τέτυκται. 

Τάων οὐ ϑύναται. πεπιθεὶν φρένας, οὐδ᾽ ἀπατῆσαι" 

ὧν δ᾽ ἄλλων οὔ πέρ τι πεφυγμένον ἐστ᾽ ᾿Αφροδιτήν, 

τε θεῶν μακάρων, οὔτε θνητῶν ἀνθρώπων" 

αΐ τε παρὲκ Ζηνὸς γόον ἤγαγε τερπικεραύνου, 

στε μέγιστός τ᾽ ἐστὶ, μεγίστης τ ἔμμορε τιμῆς" 

«ωΐ τε τοῦ, εὖτ᾽ εθέλη, πυκινὰς φρένας ἐξαπαφοῦσα 

ηἰδίως συνέμιξε καταβθνητῆσι γυναιξὶν, 

Ηρης ἐκλελαθοῦσω, κασιγνήτης, ὠλόχου τε, 

ὶ μέγω εἶδος ἀρίστη ἐν ἀβανάτησι θεῆσιν. 
ἅν: 
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κυδίστην δ ὥρω μιν τέκετο Κρόνος ἀγκυλομήτης, 

μήτηρ τε Ῥείη" Ζεὺς δ᾽ ἄφθιτα μήδεω εἰδὼς 
αἰδοίην ἄλοχον ποιήσατο κέδν εἰδυϊαν. 

Τῇ δὲ καὶ αὐτῇ Ζεὺς γλυκὺν Ἵμερον ἔμβαλε θυμῷ, 
ἀνδρὶ καταθνητῷ μιχβήμεναι, ὄφρα τάχιστα 

μηδ᾽ αὐτὴ βροτέης εὐνής ἀποεργμένη εἴη, 

καί ποτ᾽ ἐπευξαμένη εἴπη μετὰ πᾶσι θεόισιν, 

ἡδὺ γελοιήσασω, φιλομμειδὴς ᾿Αφροδιίτη, 

ὥς βα θεοὺς συνέμιξε καταβνητῆσι γυναιξὶν 

καί τε καταβνητοὺς υἱέϊς τέκον ἀθανάτοισιν, 

ὥς τε θεὰς συνέμιξε κωταβνητοὶς ἀνθρώποις. 

᾿Αγχίσεω δ᾽ ἄρα οἱ γλυκὺν ἵμερον ἔμβαλε θυμῷ, 
ὃς τότ ἐν ὠκροπόλοις ὄρεσιν πολυπιδώκου᾽ Ἴδης 

βουκολέεσκεν βοῦς, δέμως ἀθανάτοισιν ἐοικώς. 
Τὸν δὴ ἔ ἔπειτω ἰδοῦσα φιλομμειδὴς ̓ Αφροδίτη 

ἡράσατ᾽, ἐκπάγλως δὲ κωτὼ φρένας ἵμερος εἷλεν. 

ἐς Κύπρον δ᾽ ἐλθοῦσα, θυώδεα γηὸν ἔδυνεν, 

[ ἐς Πάφον' ἔνθα δέ οἱ τέμενος, βωμός τε θυώδης" 
ἔνθ᾽ ἡγ᾽ εἰσελθοῦσα, θύρας ἐπέθηκε φαεινάς" ] 
ἔνθω δέ μιν “Χάριτες λοῦσων καὶ χρίσαν ἐλαίῳ 

ὠμβρότῳ, οἵω θεοὺς ἐπενήνοθεν οἱὲν ἐόντας. 

[ ἀμββροσίῳ, ἐδανῷ, τό ῥά οἱ τεθυωμεένον ἤ ήεν.] 
ἐσσωμένη δ᾽ εὖ πάντω περὶ χροὶ εμωτα κωλὼ, 

χρυσῷ κοσμηθεῖσω, φιλομμειδὴς ᾿Αφροδίτη 

σεύωτ᾽ ἐπὶ Τροίην, προλιποῦσ' εὐώδεα Κύπρον, 

ὕψι μετὰ νεφέεσσι θοῶς πρήσσουσω κέλευθον. 

δὴν ᾿ ἄς. ᾿κανεν πολυπίδακα, μήτερα θηρῶν᾽ 

βη δ᾽ ἰθὺς σταθμοῖο δι οὔρεος" οἱ δὲ μετ᾽ αὐτὴν 

σαίνοντες πολιοί τε λύκοι, χωροποί Τε λέοντες, 

ἄρκτοι, παρδάλιές τε θοαὶ, προκάδων ὁ ὠκόρητοι, 

ἡϊσαν' ἡ δ᾽ ὁρόωσω μετὼ φρεσὶ τέρπετο θυμὸν, 

καὶ τοῖς ἐν στήθεσσι βάλ Ἱ Ἵμερον" οἱ δ᾽ ἅμω πάντες 
σύνδυο κοιμήσαντο κατὰ σκιόεντας ἐναύλους. 

αὐτὴ Ὲ ἐς κλισίας εὐποιήτους ἀφίκανεν. 

τὸν δ᾽ εὗρε σταθμοῖσι λελειμμένον, οἷον ἀπ᾽ ἄλλων, 



8. ΕἸΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΝ. 

᾿Αγχίσην ἥρωω, θεῶν ἄ ΟὐτῸ κάλλος ἔχοντα. 

οἱ δ᾽ ἅμα βουσὶν ἕποντο νομοὺς κάτα ποιήεντας 

πάντες" ὁ δὲ σταθμοῖσι λελειμμένος, οἷος ἀπ᾽ ἄλλων, 
πωλεῖτ᾽ ἔνθα καὶ ἔνθω, διαπρύσιον κιθαρίζων. 

στή ῃ δ᾽ αὐτοῦ προπάροιθε Διὸς θυγάτηρ ̓ Αφροδίτη, 

παρθένῳ ὠδιμήτη μέγεθος καὶ εἶδος ὁ ὁμοίη, 

μή μὲν ταρβήσειεν ἐ ἐν ὀφθωλμοῖσι νοήσας. 

᾿Αγχίσης δ᾽ ὁρόων ἐφράςετο, θάμβωννέν τε, 
εἶδός τε μέγεθός τε καὶ εἵματα σιγαλόεντα. 

πέπλον μεν γὰρ ἕεστο φαεινότερον πυρὸς αὐγῆς, 

εἶχε δ᾽ ἐπιγνωμπτὰς ἕλικας, κώλυκάς τε φαεινάς. 

ὅρμοι. δ᾽ ἀμφ᾽ ἁπωλῆ δειρῇ περικωλλέες ἤσων, 

κωλοὶ, χρύσειοι; παμποίκιλοι' ὡς δὲ σελήνη, 

στήθεσιν ἀμφ᾽ ἁπαλοῖσιν ἐλάμπετο, θαῦμα ἰδέσθαι. 

᾿Αγχίσην δ᾽ ἔ ερος εἷλεν, ἔπος δέ μὲν ἀντίον ηὔδα" 

Χαῖρε, ἄνωσσ᾽, ἥτις μακάρων τάδε δώμιαθ᾽ ἱκάνεις, 

“Ἄρτεμις Ἴ Λητῶ, Ἴε χρυσέη ̓ Αφροδίτη, 

ἤ Θέμις Ἰύγενης, ἥξ γλαυκῶπις ᾿Αθήνη, 

ἥ πού τις Χαρίτων δεὺρ ἥλυθες, αἵτε θεοῖσιν 

πᾶσιν ἑταιρίφζουσι, καὶ ἀθάνατοι καλέονται" 
ἤ τις Νυμφάων, αἱτ᾽ ἄλσεα κωλὰ γέμονται, 

[η Νυμφέων, αἱ καλὸν ὄρος, τόδε γωιετάουσιν, Ἐ 
καὶ πηγὰς ποταμῶν καὶ πίσεω γϑηθτα 

σοὶ δ᾽ ε ἐγὼ εν σκοπῇ, περιφαινομένῳ ἐνὶ χώρω, 

βωμὸν ποιήσω, ῥέξω δέ τοι ἱερὼ καλὰ 

ὥρησιν πάσῃσι" σὺ δ᾽ εὔφρονα θυμὸν ἐ ἔχουσ 

ὅς με μετὰ Τρώεσσιν ἀριπρεπέ᾽ ἔμμεναι ἄνδρα" 

οίει δ᾽ εἰσοπίσω θαλερὸν γόνον, αὐτὰρ ἔμ᾽ αὐτὸν 

ρὸν εὖ ζώειν. καὶ ὁρφέν φάος ἠελίοιο, 

ὄλβιον ε ἐν λαοῖς, καὶ γήραος οὐδὸν ἱκέσθαι. 

Τὸν δ᾽ ἡμείβετ᾽ ἔπειτω Διὸς θυγάτηρ ᾿Αφροδιτη" 
Αγχίση, κύδιστε χαμαιγενέων ἀνθρώπων, 

ὕτις τοι θεός εἰμι" τί μ᾽ ἀθανάτησιν ε εἴσκεις ; 3 

λλὰ καταβνητή τε, γυνὴ δέ με γείνατο μήτηρ. 

Οτρεὺς δ᾽ ἐστὶ πατὴρ ὀνομιωκλυτὸς, εἴ που ὠκούεις, 

ὴς πάσης Φρυγίης εὐτειχήτοιο ἀνάσσει" 
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γλώσσαν δ᾽ ὑμετέρην τε καὶ ἡμετέρην σάφα οἰδω. 

Ἦ ρωὰς γὰρ μεγάρῳ με τροφὸς τρέφεν᾽ ἡ δὲ διὰ πρὸ 

σμικρὴν παι ἀτίταλλε, φίλης παρὰ μητρὸς ἑλοῦσα. 

[ ὡς ἥ τοι γλῶσσάν γε καὶ ὑμετέρην εὖ οἴἶδω. 

νῦν δέ μ ἀνήρπαξε χρυσόῤῥαπις ᾿Αργειφόντης, 
ἐκ χοροῦ ᾿Αρτέμιδος χρυσηλωκάτου, κελωδεινής" 

πολλαὶ δὲ νύμφαι καὶ παρθένοι ἀλφεσίβοιαι 

παίζομεν, ἀμφὶ δ δ᾽ ὁμίλος ἀπείριτος ἐστεφάνωτο᾽ 

ἔνθεν μ ἥρπαζε χρυσόῤῥαπις ᾿Αργειφόντης, 

πολλὰ δ᾽ ἐπ᾽ ἤγαγεν ἔργα καταθνητῶν ἀνθρώπων, 
πολλὴν δ᾽ ἄκληρόν τε καὶ ἄκτιτον, ἣν διὰ, θηρες 

ὠμοφάγοι φοιτῶσι κατὰ σκιόεντοις ἐναύλους" 

οὐδὲ ποσὶ ψαύειν ἐδόκουν φυσιζόου αἰής" 

᾿Αγχίσεω δέ με φάσκε παραὶ λέχεσιν κωλέεσθαι 
κουριδίην ἄλοχον, σοὶ δ᾽ ἀγλαὰ τέκνα, τεκέϊσθαι. 
αὐτὰρ ἐπειδὴ δεῖξε καὶ ἔφρασεν, ἤτοι ὁγ᾽ αὖτις 

ἀθανάτων μετὰ φυλ᾽ ἀπέβη κρατὺς ᾿Αργειφόντης" 

αὐτὰρ ἐγώ σ᾽ ἱκκόμῆν, κρωτερὴ δέ μοι ἔπλετ᾽ ἀνά κή. 

ὠλλά, σε πρὸς Ζηνὸς γουνάζομαι ἠδὲ τοκήων 

ἐσθλῶν" οὐ μεν γάρ κε κακοὶ τοϊόνδε τέκοιεν" 

ἀδμήτην μ᾽ ̓ἀγωγῶν καὶ ἀπ ειρήτην φιλότητος, 

πατρί τε σῷ δεῖξον καὶ μητέρι κέδν εἰδυίη, 

σόις τε κασιγνήτοις, οἵ τοι ὁμόθεν γεγάασιν, 

[ οὔ σφιν ἀεικελίη γυὸς ἔσσομαι, ὠὡλλ᾽ εἰκυῖα} 

εἴ τοι ὠεικελίη γυνὴ ἔσσομαι, ἤε καὶ οὐκί. 

πέμψαι δ᾽ ἄγγελον ὠκώ μετὰ Φρύγως αἰολοπώλους, 

εἰπεῖν πωτρί τ᾽ ἐμῷ καὶ μητέρι κηδομένη περ᾽ 

οἱ δέ κέ τοι χρυσόν τε ὥλις ἐσθητώ θ᾽ ὑφαντὴν 

πέμ ουσιν᾽ σὺ δὲ πολλὼ καὶ ἀγλαὰ δέχβωι ἄποινα. 
ταῦτο δὲ ποιήσας, δαίνυ γάμον ἱμερόεντω, 

τίμιον ἀνθρώποισι καὶ ἀθανάτοισι θεοῖσιν. 

Ἃς εἰποῦσα θεὼ γλυκὺν ἵμερον ἔμβαλε θυμῷ" 
᾿Αγχίσην δ᾽ ἔρος εἷλεν, ἔπος τ ἐφατ᾽ , ἔκ τ᾽ ὀνόμοαιξν' 

Εἰ μὲν θνητή ̓  ἐσσὶ, γυνὴ δὲ σε γείνατο μήτηρ, 

᾿Οτρεὺς δ᾽ ε ἐστὶ πατὴρ ὀνομωκλυτὸὺς, ὡς ὠγορεύεις, 

ἀθανάτοιο δ᾽ ἕκητι διωκτόρου ἐνθωδ᾽ ἱκάνεις, 
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κε ΄ » Ἀ "΄. δ Ψ 37 ͵7 κ 

Ερμεω, ἐμή δ Φλοχος κεκλήσεωι ἡμῶτῶ πώντω 
] 2, 3, ΄ν ΕἾ ψν 32 ΄ 

οὔτις ἔπειτω θεῶν οὔτε θνητῶν ὠνβρώπων 
3 7 Ψ Ν ἴω Ζ ν 

ἐνθάδε με σχήσει, στρὶν σὴ φιλότητι μιιγήνωι 
“ “ »"» » Ὁ 3, ὟΝ δ᾽ ἀ 8. ᾽ Ζ 

᾿αὐτίκω νῦν" οὐδ᾽ εἴ κεν ἑκηβόλος αὐτὸς ᾿Απόλλων 
- 5» φι ἯΙ ᾿, ΄ 

τόξου ἀπ᾽ ἀργυρέου προΐοι βέλεω στονόεντα. 
3, “ ᾽ "»" » βουλοίμην κεν ἔπειτα, γύναι εἰκυΐω θεῆσιν, 

[Ω » "ἡ 3 Ἂς “ "7 “. δὰ 

σῆς εὐνῆς ἐπιβὰς, δύνωι δόμον "ΑἸδὸς εἴσω. 
Ἁ ᾽ Ν 7 » Ν » 9 7 

} ̓ Ὡς εἰπὼν, λάβε χειρω" φιλομμειδὴς δ Αφροδιτη 

ἕρπε μεταστρεφθέϊσω, κατ᾽ ὄμματα καλὰ βαλοῦσα, 
3 2 .«“ 7 3) 527 

ες λέχος εὔστρωτον, ὅθι περ πάρος ἐσκεν ὠνώκτι 
᾿ »"“ 4 ΄ 5 «“ 

᾿χλαίνησιν μωλωκῆς ἐστρωμένον" αὐτὰρ ὕπερθεν 
7 » Ν ὦ ᾿ 

ἄρκτων δέρμιατ᾽ ἔκειτο, [βωρυφθόγγων τε λεόντων, 
Ι ἈΝ ΄ 3 37 ς »“" 

τοὺς ὡυτὸς κατεπεῴνεν εν ουρεσίινυ ἡλοισὶν. 

οἱ δ᾽ ἐπεὶ οὖν λεχέων εὐποιήτων ἐπέβησαν, 
͵7 ἄ' ς “᾿ 5 Ν 8. 

κόσμιον μεν οἱ πρῶτον ὠπὸ χροὸς εἰλε φαεινὸν, 

ο“ ΄ ς ΕἸ ς 

᾿λῦσε δέ οἱ ζώνην, ἰδὲ ἑΐματα σιγαλόεντω 
3) “ 9 3 , 

ἔκδυε, καὶ κατέθηκεν ἐπὶ θρόνου ἀργυροήλου 
] ΄ ε ΕἾ. “ ὟΣ. 3 

᾿Αγχίσης" ο δ ἐχχειτῶ, θεῶν ἰότητι καὶ αἰση, 
5» 7 ΄ φω " ΕῚ 7, ΄ 

ἀθανάτη σωρεέλέεκτο θεῶ βροτὸς, οὐ σαφα εἰδώς. 
5. ᾿ "Ἂν ᾽ “ " ΄ν" 

Ημος δ ἂψ εἰς αὖλιν ἀποκλίνουσι νομῆες 
"Ὁ" 2 ἴω » 3 " αἱ 

βοὺς τε καὶ ἴφιω μήλα νομῶν ἐξ ἀνθεμοέντων, 
π᾿ Ν ἣ Ὅτ. ᾽ Ἶ, ς 3) 
τῆμος ἄρ᾽ ᾿Αγχίση μὲν ἐπὶ γλυκὺν ὕπνον ἔχευεν 

͵, ψΝ Νὲ ΝΣ ἴα ᾿ 7 
γήδυμον, αὐτὴ δὲ χροι ἕνγυτο είμωτα κώλω. 
 ε Ο “ “ Ἀ. “ 

ἑσσωμένη δ᾽ εὖ πάντω περὶ χροὶ δῖα θεάων, 
5 ΗἢΝ 7 3 7 ζ 7 

ἐστή πὰρ Κλισίη" εὐποιήτου δὲ μελάθρου 
ν᾽ 7 9 ΄ κῦρε κάρη" κάλλος δὲ παρειάων ἀπέλωμπεν 

ΕἾ “Ὕ 5... Ν 3... 

ἄμβροτον, οἱόν τ ἐστὶν εὐστεφάνου Κυθερείης" 
“- « ὦ 3, " ἡ ᾽ 3 ἥ κὰν 

εξ ὕπνου ὃ ἀνεγειρεν, ἔπος τ ἐφατ᾽, ἔκ τ ὀνόμωζεν᾽ 
" 7 ΄. ΄᾽ ω : Ψ 

Ορσεο, Δαρδανίδη" τί νυ γήγρετον ὑπνον ιαύεις ; 
Ὶ Ἃ 7 »: ε 7 ᾽ Χ Ε 7 . 

"Καὶ φράσαι, εἰ τι ομιοίή ἐγῶων ἰνδάλλομωι εἰγω!, 
«“ ͵ Ν » ΕῚ " »“ο 

οἵην δή με τὸ πρῶτον ἐν ὀφθαλμοῖσι νόησας. 

ὡς δὲ ἴδεν δειρήν τε καὶ ὄμματα κάλ᾽ ᾿Αφροδίτης, 

τάρβησέν τε καὶ ὄσσε παρωκλιδὸν ἔτρωπεν ἄλλη" 
ἊΝ ᾽ ἡ ἃ ὁ ὁ ν 

ὧν δ᾽ αὖτις χλαίνη τ᾿ ἐκαλύψατο καλὰ πρόσωπα, 

Ψ 7ὕ ᾿ ὦ 7ὕ ᾿ ν ὦ ᾿ 
πορπῶς τε, Ὑνωμπτῶς θ ελικῶς, κώλυκος τε Κωὶ! ορμους 

Ὧς φάθ᾽ ὁ δ᾽ ἐξ ὕπνοιο μάλ᾽ ἐμμαπέως ὑπάκουσεν. 

δ9 
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5} 
καί μιν λισσόμενος ἔπεω πτερόεντω προσηύδα" 

Αὐτίκω σ᾽ ὡς τὰ πρῶτα, θεὼ, ἴδον ὀφθαλμοῖσιν, 
ἔγνων, ὡς θεὸς ἡσθα" σὺ δ᾽ οὐ νημερτὲς ἔειπες. 
ὠλλά σε πρὸς Ζηνὸς γουνάζομωι αἰγιόχοιο, 

μή με ζῶντ᾽ ὠμενηνὸν ἐν ἀνθρώποισιν ἐάσης 
7 3 ᾿᾿ 8 ΄ " ᾽ Α, Ε 7ὔ 5 αὐ ὐ ἣν 

νωίειν, ἀλλ᾽ ἐλέωιρ᾽" ἐπεὶ οὐ βιοβώλμοιος ἀνήρ 

γίγνεται, ὅστε θεαῖς εὐνάζετωι ἀθανάτησιν. 
Τὸν δ᾽ ἡμείβετ᾽ ἔπειτα Διὸς θυγάτηρ ᾿Αφροδίτη᾽ 

᾿Αγχίση, κύδιστε καταθνητῶν ἀνθρώπων, 
7 »Ἅ “-“ Ἢ Ν 7 ͵ 

θάρσει, μήδὲέ τί σήσι μετώ φρεσὶ δείδιθι, λίην. 
9 ΄ " ᾽ » ᾿ 

οὐ γάρ τοί τι δέος, παθέειν κωκὸν εξ ἐμέθεν γε, 
οὐδ᾽ ἄλλων μωκάρων' ἐπειὴ φίλος ἐσσὶ θεόισιν. 

Ν 5. 596 ͵ «Ν δ » Ψ ΡΝ Α " 

σοὶ δ᾽ ἔσται φίλος υἱὸς, ὃς ἐν Τρώεσσιν ἀνάξει 
΄οΖ“. Ν » τ, 

καὶ παῖδες παίδεσσι διωμπερὲς ἐκγεγάονται. 

Ἂν» λ Χ 5 “,) ων “ἶ 7 ᾽ 5 Ἂς 
τω δὲ καὶ Αἰνείας ὄνομ. ἔσσετωι, οὕνεκά μ᾽ αἰνὸν 
9 7 -Ψὕἦ δ᾽ Κὶς 9) ,..νο 

ἐσιχεν ὥχος, ἐνεκὼ βροτου ἀνέρος ἔμνπεσον εὐνή. 

ΕἸ 7 Ν ᾿ »“" ΕἸ ΄ 

ἀγχίθεοι δὲ μώλιστῶ καταθνητῶν ἀνθρώπων 
» 3 3 ς »“» [ω} Ἂν ͵΄ 

ωἰεὶ ἀφ᾽ ὑμετέρης γενεῆς εἶδός τε φυήν τε. 
,, ᾿Ν Χ ΄ Ψ Ἂς 
τοί μεν ξανθὸν Γανυμήδεω μῆητίετω Ζευς 
Ψ ΕΝ " 7 Ὁ 8 Ψ 7] 

ἡρπῶσ εον διὰ καλλος, ἐν ἀθανάτοισι μετείη, 
ἧς Ἂς »“» “ 3 7 

καί τε Διὸς κωτὼ δώμω θεόὶς ἐπιοινοχρεύοι, 
"“ὦἦ » »ο ν» Ψ» 5 

θαῦμα ἰδεῖν, πάντεσσι τετιμένος ἀθανάτοισιν, 
τα ᾽ -“ . 2 Ψ » 7 

χρύυσεου εκ Ἀρητήρος ὠφύσσων γεκτῶρ ἐρυθρόν. 
Ὁ Ν ΄ 57 5} Εᾳ ᾽ ΄ ὕ] 

Ἑ. ρωώ δὲ πένθος ἄλωστον εχε φρενῶς, οὐδέ τι ἤδει, 
.« ε ν « ς ΄ 57 εἶ : 

ὁππή οἱ φίλον υἱὸν ἀνήρπῶσε θέσπις ἄελλω 
αἴ ἂν , 5, 7 τὸν δὴ ἔπειτω γόωσκε διαμπερὲς ἤματα πάντα. 

7 ᾿ς βνν ων 7 “ ταν "Ὁ 77) 
καί μὲν Ζευς ἐλεήσε, δίδου δέ οἱ υἱος ὥποινω, 
«“ 3 4 ΓΔ - 

᾿ ἵππους ἀρσίποδας, τοῖτ᾽ ἀθανάτους φορέουσιν. 
ς γν ᾽ ν᾽ " 2 

τούς -οἱ δῶρον ἔδωκεν ἔχειν" εἰπεν δὲ ἕκαστα, 
Ν μ Γ Ψ΄ 3 " 

Ζηνὸς εφημοσύνησι, διώκτορος Αργειφόντης, 
Ὕ ΚΔ ἢ ᾿ ἊΝ " ὰ 
ὡς ἔοι ἀβθάνωτος καὶ ὠγήρωος ἡματῶ πάντω. 

φ, ϑᾷς 3 Ν, ἣν πλι 5 Ὁ 3 “Δ 

φύυτοῖρ ἐπειδὴ Ζηνὸς ΟὟ ἐκλυεν ὡγγελιόων, 
7 Ξ » ὦ 7 Χ Ζ, 93) ᾿ 

οὐκέτ᾽ ἔπειτω γόασκε, γεγήθει δὲ φρένως ἔνδον 
7 δι Ἂν 5 7, : »“ 

γηθόσυνος δ᾽ ἵπποισιν ἀελλοπόδεσσιν οχειτο. 



8. ΕΙΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ͂Ν. 

ὡς δ᾽ φῳυ ὖ Τιθωνὸν χρυσόθρονος ἡ ἡρπῶσεν ὼς, 

ὑμετέρης γενεῆς, ἐπιείκελον ἀθανάτοισιν. 
3η δ᾽ 1 ἴμεν. αἰτήσουσα κελαινεφέα Κρονίωνα, 
ἀθάνατόν τ᾽ εἶναι καὶ ζώειν ἡ ἤματα πάντα" 

Ἵ ἢ δὲ Ζεὺς ἐπένευσε, καὶ ἐκρήηνεν ἐέλδωρ᾽ 

᾿ηπίη, οὐδ᾽ ε ἐνόησε μετὰ φρεσὶ ’ πότνιω ᾿Ηῶὼς 

'βην αἰτῆσαι, ξύσαί τ' ἀπὸ γῆρας ὀλοιόν. 

ὧν δ᾽ ἡ: ὅτωι ἑίως μὲν ἔχεν πολυήρατος ἤβη, 

Ηᾶ τερπόμενος χρυσοθρόνῳ, ἡριγενείη, 

αἱε παρ Ὠκεανοῖο ῥοῆς ἐπὶ πείρασι γαίης. 

ὑτὰρ ἐπεὶ πρῶται πολιαὶ κατέχωντο ἔθειραι 

β ὡλής ἐκ κεφωλής, εὐηγενέος τε γενείου, 

οὐ δ᾽ ἤτοι εὐνῆς μὲν ἀπείχετο πότνιω Ἠὼς, 

ὑτὸν δ᾽ αὖτ᾽ ἀτίτωλλεν, εν μεγάροισιν ἔχουσα, 
Ἴτω Ε ἀμβροσίῃ τε, καὶ εἵματα καλὼ διδοῦσα. 
λλ᾽ ὅτε δὴ πάμπαν στυγερὸν κωτὼ γῆρας ἔπειγεν, 

ὑδέ τι κινῆσαι μελέων δύνατ᾽, οὐδ᾽ ἀνώέιρώι, 

δὲ δέ οἱ κατὰ θυμὸν ὁ ὠρίστη φαίνετο βουλή" 

» θαλάμῳ κατέθηκε, θύρας δ᾽ ἐπέθηκε φαεινάς" 

ὦ δ᾽ ἡ Ἣ» φωνὴ ῥέει ἄσπετος, οὐδέ τι κίκυς 

3 οἵη πάρος ἔσκεν ἐνὶ γνωμπτοισι μέλεσσιν. 

κ ἂν ἔγωγέ σε τόϊον ἐν ἀθανάτοισιν ἑλοίμην 

"βάνωτόν τ᾽ εἴνωι καὶ ζώειν ἡ ἥματω πάντω. 

'λλ' εἰ μὲν τοιοῦτος εῶν εἶδός τε δέμας τε 

ὥοις, ἡμέτερός τε πόσις κεκλημένος εἴης, 

»ν δέ σε μὲν τάχα γῆρας ὁμοίϊον ἀμφικωλύψει 

λειὲς, τό, τ᾽ ἔπειτα παρίσταται ἀνθρώποισιν, 

ὑλόμενον, καματηρὸν, ὅγτε στυγέουσι θεοί περ. 

ὑτὰρ ἐμοὶ μέγ ὄνειδος ἐ εν ἀθανάτοισι θεοῖσιν 

Τσέτωι ἤματα, πάντω διωμπερὲς εἵνεκα σεῖο, 

ὶ πρὶν ἐμοὺς ὀάρους καὶ μήτιας, αἷς ποτὲ πάντως 

θανάτους συνέμιξα καταβνητῆσι γυναιξὶν, 

ἄρβεσκον----πάντας γὰρ ἐμὸν δώμνωσκε νόημω----- 
»ν δὲ δὴ οὐκέτι μοι στόμα χείσεται ἐξονομήναι 

ο μετ᾽ ἀθανάτοισιν" ἐπεὶ μάλα πολλὸν ἀώσβην, 

ΕΝΟΙ,, 1Ἱ. 5.Α 

ὑκ ἂν ἔπειτά μ' ἄχος πυκινὰς φρένας ὠἀμφικωλύπτοι. 
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σχέτλιον, οὐκ ὀνομωστὸν, ὠπεπλάγχβην δὲ νόοιο, 
παῖδα δ᾽ ὑπὸ ζώνη ἐθέμην, βροτῷ εὐνηθέσα. 
τὸν μὲν, ἐπὴν δὴ πρῶτον [δὴ φάος ἠελίοιο, 

Νύμφαι μιν θρέψγουσιν ὀρεσκῷοι, βαθύκολποι, 
αἱ τόδε γωιετάώουσιν ὅρος μέγω τε ζάθεόν τε, 
αἱ ῥ᾽ οὔτε θνητοῖς οὔτ᾽ ἀθανάτοισιν ἔποντωι" 
δηρὸν μὲν ζώουσι, καὶ ἄμβροτον εἶδαρ ἔδουσιν, 
καί τε μετ᾽ ἀθανάτοις κωλὸν χορὸν εῤῥώσαντο. 
τῆσι δὲ Σειλήνοὶ καὶ εὕσκοπος ᾿Αργειφόντης 

μίσγοντ᾽ ἐν φιλότητι μυχῷ σπείων ἐροέντων. 

τῆσι δ᾽ ἅμ’ ἥ ἐλάται ἠὲ δρύες ὑψικάρηνοι 

γεινομένησιν ἔφυσαν ἐπὶ  χἰον βωτιανείρη, 
καλαὶ, τηλεθάουσαι, ἐν οὔρεσιν ὑψηλοῖσιν. . 

ἑστῶσ᾽ ἠλίβατοι τεμένη δέ ε κικλήσκουσιν 
9 7) Ν οἰ Ν» εἾ ᾿» οἱ ἀθανάτων, τὰς δ᾽ οὔτι βροτοὶ κείρουσι σιδήρω. 

ἀλλ᾽ ὅτε κεν δὴ Μοῖρα παρεστήκῃ θανάτοιο, 
ἀζάνεται μὲν πρῶτον ἐπὶ χθονὶ δένδρεα καλῶ, 

φλοιὸς δ᾽ ἀμφιπεριφθινύθει, πίπτουσι δ᾽ ἀπ᾽ ὄζοι" 

τῶν δέ ὁμοῦ ψυχὴ λείπει φάος ἠελίοιο. 

ταὶ μὲν ἐμὸν θρέψουσι παρὰ σφίσιν υἱὸν ἔχουσωι. 

τὸν μὲν ἐπὴν δὴ πρῶτον ἐλη πολυήρωτος ἥβη, 
ἄξουσίν τοι δεῦρο οὐ: δείξουσί τε παιδω. 

ΑΝ, ἰὐἰς 

σοὶ δ᾽ ἐγὼ, ὄφρ ὧ; κε ταῦτα μετὰ φρεσὶ πάντα διέλθω, 
ΕΣ ΄ " 

ἐς πέμπτον ἔτος αὖτις ἐλεύσομαι υἱὸν ἄγουσα. 

τὸν μὲν ἐπὴν δὴ πρῶτον ἴδὴς θάλος ὀφθαλμοῖσιν, 

γηθήσεις ὁρόων----κ"άλω γὰρ θεοείκελος ἔστωι---- 
ἄξεις δ᾽ αὐτίκα μὲν ποτὶ Ἴλιον ἠνεμόεσσαν. 
ἤν δέ τις εἴρηταί, σε καταθνητῶν ἀνθρώπων, 

ἥτις τοι φίλον υἱὸν ὑπὸ ζώνη θέτο μήτηρ, 

τῷ δὲ σὺ μυβεϊσθαι μεμνημένος, ὥς σε κελεύω" 

φάσθαι τοι Νύμφης κωλυκώπιδος ἔ ἐκγονον εἶνωι, 
αὴ τόδε ναιετάουσιν ὄρος, κωτωείμενον ὕλη. 
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᾽ ᾽ 7 "7, ρς 

Ἶ δέ κεν ἐξείπης καὶ ἐπεύζξεωι ἄφρονι θυμῷ, 
7 “Ὃν Φ 7, Ἷ ον 

ν φιλότητι μίγηνωι εὐστεφώνω Κυθερείῃ, 
" ͵7 “" 

γεύς σε χολωσάμενος βαλέει ψολόεντι κεραυνω. 
3 4 - “-“ ν΄ 

Ἰρηταί τοι πάντω" σὺ δὲ φρεσὶ σησι νοήσως, 290 

σχεο, μηδ᾽ ὀνόμωινε, θεῶν δ᾽ ἐποπίζεο μῆνιν. 
β ᾿ "»-“᾽ 3,2... ἢ» Ας Ε ΠΝ » 7 

Ὡς εἰποῦσ, ἠΐζε πρὸς οὐρανὸν ἡνεμόεντω. 

Χαῖρε, θεὰ, Κύπροιο ἐὐκτιμένης μεδέουσα" 
εὖ δ᾽ ἐγὼ ἀρξάμενος μεταβήσομωι ἄλλον ἐς ὕμνον. 

ὥς 

ΕΙΣ ΔΗΜΗΤΡΑΝ. 

ΗΜΗΤΡ᾽ ἠὔκομον, σεμνὴν θεὸν, ἄρχομ᾽ ἀείδειν, 
ΕΝ ᾽ Ὡς ΣΝ 

νὑτήν, δὲ θύγατρα τανύσφυρον, ήν ΑἸἰδωνεὺς 
,» Ν 7 3 ἐν Ἂ 

παξεν, δῶκεν δὲ βαρύκτυπος εὐρύοπω Ζεὺς, 
σφιν Δήμητρος χρυσαόρου, ἀγλαοκάρπου, 

αἰζουσων κούρησι σὺν ᾽Ωκεανοῦ βαθυκόλποις, 5 
θεά τ᾽ αἰνυμένην, ῥόδω καὶ κρόκον ἠδ᾽ ἴω καλὰ, 

εἡμῶν ἂμ μωλακὸν, καὶ ἀγωλλίδας ἠδ᾽ ὑώκινθον, 
7 Ψ ΝΣ ῊΝ “» 7 ΄ ψΨ 

ρκισσὸν θ᾽, ὃν φυσε δόλον καλυκώπιδι κούρη 

'αΐω, Διὸς βουλύσι, χαριζομένη Πολυδέκτη, 

μαστὸν γωνόωντω, σέβας δέ τε πᾶσιν ἰδέσθαι 1ο 
θανάτοις τε θεοῖς ἠδὲ θνητοὺς ἀνθρώποις" 
ἴω Ἶ 52 Ν «7 ε ᾿. 3 7] » 7 

κῶν τὸ ῥίζης εκῶτον κώρῶ ἐξεπεφύκει" 

ἠώδει δ᾽ ὀδμὴ πᾶς τ᾽ οὐρανὸς εὐρὺς ὕπερθεν 
βῳ ) γῶν τ Ἃ ,“ ε Ε 

αἰὼ τε πῶσ᾽ ἐγέλασσε καὶ ὡλμυρὸν οἰδνω θαλάσσης. 
ἃ; 7 ᾿ ὌΝ, ὦ ε ψὲ ἃ 

δ᾽ ἄρω θαμβήσασ' ὠρέξατο χερσὶν ἅμ᾽ ἄμφω 15 
ὡλὸν ἄθυρμω λαβεῖν: χάνε δὲ χβὼν εὐρυάγυια 
͵7 3 7 -»-» "7 ΄ 

ἰύσιον ἂμ πεδίον, Τῇ ὄρουσεν ἄνωξ Πολυδέγμων 

γποὶς ἀθανάτοισι, Κρόνου πολυώνυμος υἱός. 
ὑἡπάξας δ᾽ ἀέκουσαν ἐπὶ χρυσέοισιν ὄχροισιν 
γ᾽ ὀλοφυρομένην" ἰώχησε δ᾽ ἀρ ὄρθιω φωνή, 20 

χλομένη πατέρω Κρονίδην ὕπατον καὶ ἄριστον. 
Ὁ. Αἰ ὦ 
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οὐδὲ τις ἀθανάτων, οὔτε θνητῶν ἀνθρώπων 

ἤκουσεν φωνης, οὐδ᾽ ἀγλαόκαρποι ἐταίραι" 

εἰ μὴ Περσαωίου θυγάτηρ ἀτωλὼ φρονέουσα 

ἄϊεν εξ ὦ ὥντρου, Ἑκάτη λιπαροκρήδεμνος, 

᾿ξλιός τε ἄγαξ, Ὑπερίονος ἀγλαὸς υἱὸς, 

κούρης κεκλομένης πωτέρω Κρονίδην' ὁ δὲ νόσφιν 

ἥστο θεῶν ἀπάνευθε πολυλλίστῳ ἐνὶ γήῳ, 

δέγμενος ἱ ἱερὰ κωλὼ πωρὼ βνητῶν ἀνθρώπων. 

Τὴν δ᾽ ὠεκαιζομένην ἦγεν Διὸς ἐννεσίησιν 

πατροκασίγνητος, πολυσημάντωρ Πολυϑέγμων, 

ἵπποις ἀθανάτοισι, Κρόνου πολυώνυμος υἱός. 

ὄφρα μὲν οὖν γαϊάν τε καὶ οὐρανὸν ὠστερόεντω 

λεῦσσε θεὼ, καὶ πόντον ἀγάῤῥοον ἰχθυόεντω, 

αὐγὰς τ ἠελίου, ἔτι δ᾽ ἥλπετο μητέρω κεδνὴν 

ὄψεσθαι, καὶ φύλω θεῶν αἰειγενετάων' 

τόφρω οἱ ἐλπὶς ἔθελγε μέγαν γόον, ἀχνυμένης στερ 

ἤχησαν δ᾽ ὀρέων κορυφαὶ καὶ βώθεα πόντου 
ὠνῇ ὑπ᾽ ἀθανάτη: τής δ᾽ ἔκλυε πότνιω μήτηρ. 

ὀξὺ δέ μιν κραδίην ἄ ὥχος ἔλλαβεν ἀμφὶ δὲ χαίταις 

ἀμβροσίαις κρήδεμνα δαϊζετο χερσὶ φίλησιν' 
κυάνεον δὲ κάλυμμα κατ᾽ ἀμφοτέρων βάλετ' ὥμων, 

σεύωτο δ᾽, ὥστ᾽ οἰωνὸς, ἐπὶ τρωφερήν τε καὶ ὑγρὴν 
μαμιομένη. τῇ δ᾽ οὔτις ἐτήτυμω μυθήσασθαι 

ἤθελεν, οὔτε θεῶν, οὔτε θνητῶν ἀνθρώπων, 

οὐδ᾽ οἰωνών τι τῇ ἐτήτυμος ἄγγελος ἤλθεν. 

ἐννήμιωρ μὲν ἔπειτω κατὼ χβόνω πότνιω Δηὼ 

στρωφᾶτ᾽, ωἰθομένως δαϊδας μετὰ χερσὶν ἔχουσα" 
οὐδέ ποτ᾽ ἀμβροσίης καὶ γέκταρος ἡδυπότοιο 

πάσσατ᾽ ἀκηχεμένη, οὐδὲ χρόω βάλλετο λουτροῖς. 
ὠλλ᾽ ὅτε δὴ δεκάτη οἱ ἐπήλυθε φαινολὶς ἠὼς, 

ἥντετό οἱ Ἑκάτη, σέλας ἐν χείρεσσιν ἔχουσω, 

καί ῥά οἱ ἀγγελέουσα ἔπος φάτο, φώνησέν τε᾿ 
Πότνιω Δήμητερ, ὡρηφόρε, ἀγλαόδωρε, 

τίς θεῶν οὐρανίων ἤξ θνητῶν ἀνθρώπων 

ἥρπασε Περσεφόνην, καὶ σὸν φίλον ἥκωχε θυμόν : 
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φώνης γὰρ ἤκουσ᾽ ̓ ἀτὰρ οὐκ ἴδον ὀφθαλμοῖσιν, 
ὅστις ἔην" σοὶ δ᾽ κω λέγω νημερτέω πάντα 

Ἃς ἄῤ ἔφη Ἕκάτη" τὴν δ᾽ οὐκ ἠμείβετο μύθω 

Ῥείης ηὐκόμου θυγάτηρ, ὦλλ᾽ ὥκω, σὺν ωὐτὴ 

ἡϊξ, αἰθομιένως δωϊδως μετὰ. χερσὶν ἔχουσω. 

᾿έλιον δ᾽ Ἷ ἰκοντο, θεῶν σκοπὸν Ἴδε καὶ ἀνδρῶν, 

στὰν δ᾽ ἵππων προπάροιβε, καὶ εἴρετο δῖω θεάων' 

β ᾿ξ , αἰδεσσαί με θέας ὕπερ, εἴ ποτε δὴ σευ 

ἢ ἔπει ἢ ἔργῳ κρωδιην καὶ θυμὸν ἴ; ἰηνω" 

κούρην, τὴν ἔτεκον, γλυκερὸν θώλος, εἴδεϊ κυδρὴν, 

᾿ τῆς ἀδινὴν ὅ ὄπ᾽ ἄκουσα δὲ αἰθέρος ἀτρυγέτοιο 

ὥστε βιαζομένης, ἀτὰρ οὐκ ἴδον ὀφθαλμοῖσιν. 

αἰθέρος ἐ ἐκ δίης καταδέρκεαι ἀκτίνεσσιν---- 

νημερτέως μοι ἔνισπε, φίλον τέκος, εἴ που ὄπωπας, 

ὅστις γόσφιν ἐμέϊο λαβὼν ἀέκουσαν ἀνάγκη 

οἴχεται, ἠὲ θεῶν ἢ ἥ καὶ θνητῶν ἀνθρώπων. 

Ἃς φάτο" τὴν δ᾽ Ὑπεριονίδης ἡμείβετο μύθω: 

Ῥείης ἠὐκόμου βθύγωτερ, Δήμητερ ἄνασσα, 
εἰδήσεις" δὴ γὰρ μέγω ὥζομαι ἠδ᾽ ἐλεωΐίρω 
ἀϊνυμένην περὶ πωιδὶ τωνυσφύρῳ" οὐδέ τις ἄλλος 
αἴτιος ἀθανάτων, εἰ μὴ νεφεληγερέτα Ζεὺς, 
ὃς μιν ἔδωκ᾽ ᾿Αἰδὴ θαλερὴν κεκλήσθαι ἄ ὠΚΟΙΤΙν, 

αὐτοκασιγνήτῳ" ὃ δ᾽ ὑπὸ ζόφον ἡ ἠερόεντα 

ἁρπάξας Ἷ ἵπποισιν ὥγεν μεγάλα, ἰάχουσαν. 

ἀλλὼ, θεὼ, κωτάπαυε μέγαν γόον" οὐδὲ τί σε χρὴ 

μὰψ, αὔτως ἄπλητον ἔχειν χόλον' οὔ τοι ἀεικῆς 

γαμβρὸς ε ἐν ἀθανάτοις πολυσημάντωρ ᾿Αἰδωνεὺς, 
αὐτοκασίγνητος καὶ ὁμόσπορος, ἀμφὶ δὲ τιμὴν 

ἔλλαχεν, ὡς τὼ πρῶτα διάτριχα δασμὸς ετύχβθη" 
Τοῖς μέτα γαιετάει, τῶν ἔλλαχε κοίρανος εἶνωι. 

Ὧς εἰπὼν, ἵπποισιν ἐκέκλετο" τοὶ δ΄ ὑπ ὀμοκλής 

ῥίμφ᾽ ἔφερον θοὸν ἃ ὥρμῶ, τανύπτεροι ὥστ᾽ οἰωνοί. 

τὴν δ᾽ ἄχος αἰνότερον καὶ κύντερον ἵκετο θυμόν. 

χωσαμένη δὴ ἔπειτω κελαινεφέϊ Κρονίωνι, 

ἀλλὰ--σὺ γὰρ δὴ πᾶσαν ἐπὶ χθόνα καὶ κατῶ πόντον 
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γοσφισθέῖσα θεῶν ὁ ἀγορὴν καὶ μακρὸν Ὄλυμπον, 

ὥχετ᾽ ἐπ᾿ ἀνθρώπων πόλιας καὶ πίονα ἔργω, 

εἶδος ἀμαλθύνουσα πολὺν χρόνον" οὐδέ τις ἀνδρῶν 

εἰσορόων γίγνωσκε, βαθυζώνων τε γυνωικῶν, 
πρίν τ ὅτε δὴ Κελεόιο ϑαϊῴρονος ἵ ἐζετο δώμω, 

ὃς τότ᾽ ᾿Ελευσίνος θυοέσσης κοίρανος ἥεν. 

ἝΖᾳᾷτο δ᾽ ε ἐγγὺς ὁδοῖο, φίλον τετιημένη ἥτορ, 

Παρθενίῳ φρέατι, ὅθεν ὑδρεύοντο πολίτωι, 

ἐν σκιῆ, αὐτὰρ ὕπερθε πεφύκει θώμενος ἐλαίης, 

γ67: πωλαιγενέϊ ενωλίγκιος, ἥτε τόκοιο 

εἴργηται, δώρων τε φιλοστεφάνου ᾿Αφροδίτης, 

οἱωΐ τε τροφοί εἰσι θεμιστοπόλων βασιλήων 
παίδων, καὶ τωμίωι κατὰ δώματα ἡ ἠχήεντω. 

τὴν δὲ ἴδον Κελεόιο ᾿Ελευσινίδαο θύγατρες, 
ἐρχόμεναι μεθ᾽ ὕδωρ εὐήρυτον, ὄφρω φέροιεν 

κάλπισι χωλκείησι φίλα πρὸς ϑώματα πατρὸς, 

τέσσαρες, ὥστε θεαὶ, κουρήϊον ἄνθος ἔ ΜΕΝ 

Καλλιδική καὶ Κλεισιδίκη, Δημώ τ᾽ ἐρόεσσα, 

Καλλιθόη θ᾽, ἣ τῶν προγενεστάτη ἥεν ἁπασέων, 

οὐδ᾽ ἔγνων μασι δὲ θεοὶ θνητοῖσι ὁράσβαι---- 

ἀγχοῦ δ᾽ ἱστάμενοι ἔπεα πτερόεντῶ προσηύδων" 
Τίς: πόθεν ε ἐσσὶ, Ὑ γρηῦ, παλαιγενέων ἀνθρώπων : δ 

τίπτε δὲ νόσφι πόληος ἀπέστιχες, οὐδὲ δόμοισιν 

πιλνο; ἔνθω γυναῖκες ἀνὼ μέγαρα σκιόεντω 
τήλικαι, ὡς σύ περ δε, καὶ ὁπλότερωι γεγάασιν, 

αἱ κέ σε φίλωνται ἡμὲν ἔπει, ἠδὲ καὶ ἔργω. 

Ἃς ἔφαν" ἥ δ᾽ ἐπέεσσιν ἀμείβετο πότνω, θεάων 
τέκνα φίλ᾽, αἵἰτινές ἐστε γυνωικῶν θηλυτεράων, 

χριίρετ᾽" ἐγὼ δ᾽ ὑμῖν μυθήσομαι: οὔτοι ἀεικὲς 

ς ὑμῖν εἰρομένησιν ἀληθέα μυθήσασθαι. 

Δηὼ εμοΐγ᾽ ὄνομ’ ἐστί" τὸ γὰρ θέτο πότνια μήτηρ. 

γὺν αὖτε Κρήτηθεν ἐ ἐπ᾽ εὐρέω γωτα θαλάσσης 

ἥλυθον οὐκ ἐθέλουσω, βῃ δ᾽ ἀέκουσαν ἀνώγκη 

ἄνδρες ληϊστηρες ἀπήγαγον" οἱ μὲν ἔπειτω 

γῆι θη Θορικόνδε κατέσχεθον, ἔνθα γυναῖκες 

ἠπείρου ἐπέβησαν ἀολλέες. ἠδὲ καὶ αὐτοὶ 

ῖοο. 

ΣΟ. 
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δεῖπνον ἐ ἐπηρτύνοντο παρὰ πρυμνήσια γηός. 

ὡλλ᾽ ἐμοὶ οὐ δόρποιο μελίφρονος ἤρατο θυμὸς, 

λάθρη δ᾽ ὁρμηθεῖσα δὲ ἡπείροιο μελαίνης, 

φεῦγον ὑπερφιώλους σημάντορας, ὄφρα κε μή με 

ἀπριάτην περάσαντες ἐμῆς ἀποναίατο τιμῆς. 

οὕτω δεῦρ᾽ ἱκόμην ἀλαλημένη, οὐδέ τὰ οἴδω, 

ἥτις δὴ γαν ἐστὶ, καὶ οἵτινες ἐγγεγάασιν. 

ὠλλ᾽ ὑμὶν μὲν πάντες ᾿Ολύμπιω δώματ᾽ ἔχοντες 

δοῖεν κουριδίους ἄνδρως, καὶ τέκνω τεκέσθαι, 

ὡς ἐθέλουσι τοκηες" ἔμ’ αὖτ' οἰκτείρωτε. κοῦραι, 

προφρονέως, φίλα τέκνα, τέως πρὸς δώμαθ ᾿ ἱκωμῶι 

ἀνέρος ηδὲ γυναικὸς, Ἱ ἐγώ σφίσιν ἐργάζωμαι 

πρόφρων, ΠΥ" γυναικὸς ἀφήλικος ἔργα τέτυκται. 

καί κεν παῖϊδω νεογνὸν ἐν ἀγκοίνησιν ἔχουσω 
καλὰ τιβηνοίμην, καὶ δώματα τηρήσωιμιι" 

καί κε λέχος στορέσαιμι μυχῷ θωλάμων εὐπήκτων 
δεσπόσυνον, καί κ᾽ ἔργα διδασκήσαιμι γυναῖκας. 

Φῃ βω θεά" τὴν δ᾽ αὐτίκ᾽ ἀμείβετο παρθένος ἀδμὴς, 

Καλλιδίκη, Κελεσῖο θυγατρῶν εἶδὸς ἀρίστη: 

Μαῖα, θεῶν μὲν δῶρα, καὶ ἀχνύμενοί περ, ἀνάγκη 

τετλώμεν ἄνθρωποι" δὴ γὰρ πολὺ φέρτεροί εἰσιν. 

ταῦτα δέ τοι σαφέως ὑποθήσομαι, ἠδ᾽ ὀνομήνω 

ἀνέρας, οἷσιν ἔπεστι μέγα κράτος ἐνθάδε τιμῆς, 

δήμου τε προὔχουσιν, ἰδὲ κρήδεμνα πόληος 

εἰρύαται βουλῆσι καὶ ἰβείησι διίκησιν" 

μὲν Τριπτολέμου πυκιμήδεος, ἠδὲ Διόκλου, 

δὲ Πολυξείνου, καὶ ἀμύμονος Εὐμόλποιο, 

καὶ Δολιχοὺ, καὶ πατρὸς ὠγήνορος ἡμετέροιο. 

ὧν πάντων ἄλοχοι κατὰ δώματα πορσαίνουσιν" 

άων οὐκ ἄν τίς σε κατὼ πρώτιστον ὀπωπὴν 

εἶδος ἀτιμήσασω, δόμων ἀπονοσφίσσειεν, 

ἀλλώ σε δέξονται" δὴ γὰρ θεοείκελός ἐσσι. ἶ 

εἰ δ᾽ ἐθέλεις, ε ἐπίμεινον, ἵνα πρὸς δώματα πατρὸς 

ἔλθωμεν, καὶ μητρὶ βαθυζώνω Μετανείρηῃ 
εἴπωμεν τάδε πάντα διαμπερὲς, αἵ κέ σ᾽ ἀνώγῃ 

“»»: ἰένωι, μηδ᾽ ὄλλων δώματ᾽ ἐρευνῶν. 
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τηλύγετος δὲ οἱ υἱὸς ἐνὶ μεγάρῳ εὐπήκτῳ 

ὀψίγονος τρέφεται, πολυεύχετος, ἀσπάσιός τε. ιός, 

εἰ τόνγ᾽ ἐκθρέψαιο, καὶ ἥβης μέτρον Ἱκοίτο, 
ῥεϊώ κέ τίς σε ἰδοῦσα γυναικῶν θηλυτεράων | 
ζηλώσαι" τόσω κέν τοι ἀπὸ θρεπτήρια δοίη. 

Ἃςς ἔφαθ" ἡ δ᾽ ἐπένευσε κωρήατι" ταὶ δὲ φαεινὰ ἱ 
πλησάμεναι ὕδατος φέρον ἄγγεα κυδιάουσαι. 170. 

ῥίμφα δὲ πατρὸς ἵκοντο μέγαν δόμον, ὦ ὠκῶ δὲ μητρὶ 

ἔννεπον, ὡς εἶδόν τε καὶ ἔκλυον" Ἶ δὲ μώλ᾽ ὦκα Ϊ 

ἐλθούσας ἐκέλευε κωλεὶν ἐπ᾿ ἀπείρονι μισῴῳ. Ϊ 

αἱ δ᾽. ὥστ᾽ ἣ ἔλαφοι ἢ πόρτιες εἴαρος ὥρη 

ὥλλοντ᾽ ὧν λειμώνω, κορεσσάμενωι φρένα φορβη, Ι 
ὡς αἱ ἐπισχόμενωι ἑανῶν πτύχως ἱμεροέντων 

ἤϊξαν κοίλην κοτ᾽ ἀμαξιτόν' ἀμφὶ δὲ χοΐτωι 
ὥμοις ἀΐσσοντο κροκηΐω ἄνθει ὁ ὁμοιωι. 

τέτμον δ᾽ ἐγγὺς ὁδου κυδρὴν θεὸν, ἔνθα πάρος περ 

κάλλιπον" αὐτὰρ ἔπειτω φίλα πρὸς δώματα πατρός 

ἡγεῦνθ᾽" ἥ δ᾽ ἄρ᾽ ὄπισθε, φίλον Τετιημένη ἥτοβ» 

στέϊχε, κωτάκρηθεν κεκωλυμ μένη" ἀμφὶ δὲ πέπλος 

κυάνεος ῥωδινοῖσι θεᾶς ελελίζετο σοσσίν. 

αἷψνα δὲ δώμαθ Ἱ ζοντο Διοτρεφέος Κελεοῖο, 

βὰν δὲ δι'’ αἰθούσης, ἔνθα σφίσι πότνιο, μήτηρ 

ἥστο παρὰ σταθμὸν τέγεος πύκα ποιήτοιο, 

παιὸ ὑπὸ κόλπῳ ἔχουσω, νέον θάλος" αἱ δὲ παρ᾿ αὐτὴν 
ἔδραμον. ἡ δ᾽ ἄρ᾽ ἐπ᾽ οὐδὸν ἔβη ποσὶ, καί ῥώω μελάθρου 

κῦρε κάρη, πλῆσεν δὲ θύρως σέλαος θείοιο. 

τὴν δ᾽ αἰδώς τε σέβας τε ἰδὲ χλωρὸν δέος εἵλεν' 
εἶξε δέ οἱ κλισμοῖο, καὶ ἑδριάωασθωι ἄνωγεν. 
ἀλλ᾽ οὐ Δημήτηρ ὡρηφόρος, ἀγλωόδωρος, 

ἤθελεν ἑδριάασθαι ε επὶ κλισμοῖο φαεινοῦ, 

ἀλλ᾽ ἀκέουσω ἔμιμνε, κατ᾽ ὄμματω κωλὼ βωλουσα" 
πρίν - ὅτε δὴ οἱ ἔθηκεν Ἰάμβη κέδν εἰδυῖω 
πηκτὸν ξδος, καθύπερθε δ᾽ ε ἐπ᾿ ἀργύφεον βάλε κῶας. 

ἔνθω καθεζομένη προκατέσχετο χερσὶ κωλύπτρην᾽ 

δηρὸν δ᾽ ἄφθογγος τετιημένη ἥστ᾽ ἐπὶ δίφρου, 

οὐδέ τιν᾽ οὔτ᾽ ἔπεϊ προσπτύσσετο, οὔτε τι εργῶ, 
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᾿,λλ᾽ ἀγέλωστος, ὥπωστος ἐδητύος ἠδὲ ποτῆτος, 
ἤ “ " “« 

ο, πόθω μινύβουσω βαθυζώνοιο θυγωτρός. 

τρίν γ᾽ ὅτε δὴ χλεύης μὲν ̓Ιώμβη κέδν εἰδυῖα 

"γολλὰ πωρασκώπτουσ᾽ ἐτρέψατο πότνιων, ἁγνὴν, 

μειδὴ σω! γελάσαι τε, καὶ Ἰλώον σχεὶν θυμόν. 
Ι 

δὴ οἱ καὶ ἔπειτ μεθύστερον εὔωδεν ὁ ὀργώϊς 

ἡ ἢ δὲ δέπας, Μετάνειρα διδου μελιηδέος οἴνου 

τλήσασ᾽, ἡ δ᾽ ἀνένευσ᾽" οὐ γὰρ θεμιτόν οἱ ἐφάσκεν 

πίνειν οἶνον ἐρυθρόν" ἄνωγε δ᾽ ἄρ᾽ ἄλφι καὶ ὕδωρ 

δῦναι μίξασαν πιέμεν᾽ γλήχωνι τερείνῃ. 

δὲ κυκεῶ 9 τεύξωσα θεῷ πόρεν, ὡς ἐκέλευεν" 

ἐξωμένη δ᾽ ὁσίης ἐπέβη πολυπότνιω Δηώ. 
σι δὲ μύθων ἡ ἥρχεν εὔφωνος Μετάνειρα" 
Χαῖρξ, γύναι, ἐπεὶ οὔ σε κακῶν ἀπ᾽ ἔολπα τοκήων 

᾿ 

| 

οἱ χάρις, ὡσεί πέρ τε θεμιστοπόλων βασιλήων. 
"λλὼ θεῶν μὲν δῶρα, καὶ ὠχνύμενοί περ, ἀνάγκη 

ἑτλάμεν ἄνθρωποι" ἐπὶ γὰρ ζυγὸς αὐχένι κείται. 

ὺν δ᾽, ἐπεὶ ἵκεο δεῦρο, παρέσσετωι, ὅσσω τ᾽ ἐμοί περ. 

γ ἃ μοι τρέφε τόνδε, τὸν ὀψίγονον καὶ ἄελπτον 
πάσαν ἀθάνατοι, πολυάρητος δέ μοΐ ἐστιν. 

ἰ τόνγ᾽ ἐκθρέψαιο, καὶ ἥβης μέτρον ἵκοιτο, 

εἰώ κέ τίς σε ἰδοῦσα γυναικῶν θηλυτεράων 
ἡλώσαι" τόσω κέν τοι ἀπὸ θρεπτήριω δοίην. 

Τὴν δ᾽ αὖτε προσέειπεν εὐστέφωνος Δημήτηρ" 
“αἱ σὺ, γύνωι, μάλω χαῖρε, θεοὶ δέ ῃ ἐσθλὼ πόροιεν. 

ταῖδα δὲ τοι πρόφρων ὑποδέξομαι, ὡς με κελεύεις, 
ω" κοῦ μιν, ἔολπω, κακοφραδίησι τιβήνης 

᾿ ἄρ᾽ ἐπηλυσίη δηλήσεται, οὔθ᾽ ὑποταμνόν. 

ἶδα γὰρ ἀντίτομον μέγω φέρτερον ὑλοτόμμοιο, 

δὰ δ᾽ ἐπηλυσίης πολυπήμονος ἐσθλὸν ε ἐρυσιμόν. 

Ἃς ἀρα φωνήσώσω, θυώδεϊ δέξατο κόλπῳ, 

ξρσίν τ᾽ ἀθανάτησι" γεγήθει δὲ φρένω μήτηρ. 

ΨΟΙ,. 11. 88 

Πεναι, ἀλλ᾽ ἀγαθών' ἐπί τοι πρέπει ὄμμασιν αἰδὼς 
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ὡς ἡ μὲν Κελεοῖο δαΐφρονος ἀγλωὸν υἱὸν, 
Δημοφόων᾽ » ὃν ἔτικτεν εὔξωνος Μετάνειρα, 

ἔτρεφεν ἐν ᾿ μεγάροις. ὁ δ᾽ ἀέξετο δαίμον, ἧ, ἰσος, 

οὔτ᾽ οὖν σῖτον ἔδων, οὐ βθησώμενος 

Δημήτηρ 
χρίεσικ' ἀμβροσίη, ὡσεὶ θεοῦ ε εκγεγαώτω, 
ἡδὺ καταπνείουσω, καὶ ἐν κόλποισιν ἔχουσω᾽ 

νύκτας δὲ κρύπτεσκε πυρὸς μένει, ἡὔτε δαλὸν, 

λάθρω φίλων γονέων' τοῖς δὲ μέγω θαῦμω τέτυκτο, 

ὡς προβωλὴς τελέθεσικε, θεοῖσι δὲ ἄντα ἐώκει. 

καί κέν μὲν ποίησεν ἀγήρων τ᾽ ἀθάνατόν τε, 
εἰ μὴ ἄρ ἀφραδίησιν εὔφωνος Μετάνειρω, 

νύκτ᾽ ε ἐπιτηρήσασω, θυώδεος ἐκ θωλάμοιο 

σκέψατο: κώκυσεν δὲ, καὶ ἄμφω πλήξατο μηρὼ, 

δείσωσ᾽ ᾧ περὶ παιδὶ, καὶ ἀάσθη μέγω θυμῷ" 
καί ῥ᾽ ὀλοφυρομένη, ἔπεα, πτερόεντα προσηύδα: 

Τέρινον ̓ Δημοφόων, ξείνη σε πυρὶ ἔνι πολλῷ 

κρύπτει, ἐμοὶ δὲ γόον καὶ κήδεα “λυγρὰ χίθασων: 

Ἃς φάτ᾽ ὀδυρομένη" τῆς δ᾽ ἄϊε δίω θεάων. 

τη δὲ χολωσαμένη καλλιστέφανος “Αημήτηρ 

παῖδα, φίλον, τὸν ἄελπτον ἐνὶ μεγάροισιν ἔτικτεν, 

χείρεσσ᾽ ἀθανάτησιν ὦ ἀπὸ ε ο θῆκε πέδονδε, 

ἐξανελοῦσα πυρὸς, θυμῷ κοτέσασώ μάλ' ωἰνῶς" 

καί ῥ᾽ ὥμυδις προσέειπεν εὔζωνον Μετάνειραν" 

Νήϊδες ἄνθρωποι καὶ ἀφράδμμονες οὔτ᾽ ἀγαθοῖο 

αἶσαν ̓ ἐπερχομένου προγνώμεναι, οὔτε κωκοῖο" 

καὶ σὺ γὰρ ἀφραδίησι τεῆς μήκιστον ἀάσθης. 

ἴστω γὰρ, θεῶν ὅ θρκος, ἀμείλικτον Στυγὸς ὕδωρ, 

ἀθβάνωτόν κέν τοι καὶ ἀγήροον ἤματα πάντωῳ 

παῖδα φίλον ποίησω, καὶ ἄφθιτον ὦ ὥπασω τιμήν" 

γὺν δ᾽ οὐκ ἐσθ᾽ ὥς κεν θάνατον καὶ Κηρῶς ἀλύξαι 
τιμὴ ς δ᾽ ἄφθιτος αἰὲν ἐπέσσεται, οὕνεκα γούνων 

ἡμετέρων ἐπέβη, καὶ ἐν ἀγκοίνησιν ἰαυσεν. 

ὥὡρησιν δ᾽ ἄρω τοῦγε, περιπλομένων ἐνιαυτῶν, 
παῖδες ᾿Ἐλευσινίων πόλεμον καὶ φύλοπιν αἰνὴν. 
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ν εν ὡλληλοῖισι συνάξουσ᾽ ἡμῶώτω πῶντω. 

ἐμὶ δὲ Δημήτηρ τιμάοχος, τε μέγιστον. 

Ιϑανάτοις θνητοῖς τ ὄνειωρ καὶ χάρμα τέτυκτωι. 

᾿ ἄγε μοι γηόν τε μέγαν καὶ βωμὸν ὑ ὑπ᾽ αὐτῷ 
εὐχόντων πᾶς δῆμος ὑ ὑπαὶ πόλιν, αἰπύ τε τεῖχος, 

ταλλιχόρου καθύπερθεν, ἐπὶ προὔχοντι κολωνῶ. 

ὦ δ᾽ ωὐτὴ ἐγὼν ὑποθήσομαι, ὦ ὡς ἂν ἔπειτω, 

᾿ αγέως ἔρδοντες, ἐ ἐμὸν νόον ἱλάσκοισθε. 

Ἃς εἰποῦσω θεω, μέγεθος καὶ εἶδος ἄμειψεν, 

ρας ἀπωσωμένη, περί τ᾽ ἀμφί τε κώλλος ἄητο᾽ 

' ἡμὴ δ᾽ ἱμερόεσσα θυηέντων ὦ ἀπὸ πέπλων 

,κίδνατο, τήλε δὲ φέγγος ἀπὸ χροὸς ἀθανάτοιο 

"ώμπε θεῶς, ξανθαὶ δὲ κόμαι κατενήνοθεν ὦ ὥμους, 
γῆς δ᾽ ἐπλήσθη πυκινὸς δόμος, ἀστεροπῆς ὡς" ᾿ 

ρὸν δ᾽ ἄφθογγος γένετο χρόνον, οὐδέ τι παιδὸς 

"γήσωτο τηλυγέτοιο ἀπὸ δαπέδου ἀνελέσθαι. 
'ου δὲ που μεῖν φωνὴν ἐσάώκουσαν ἐλεινῆν; 

᾿-αἱδ' ἀνὰ χερσὶν ἐλοῦσω, ἕῳ ἐγκάτθετο κόλπω᾽ 

πτέρ᾽ ἀνωστήσουσω, θυώδεος ἐκ θαλάμοιο. ΄ 

᾿γρόμεναι δέ μιν ἀμφὶς ἐλούεον ἀσπαίροντα, 
᾿μφαγαπαΐμεναι' τοῦ δ᾽ οὐ μειλίσσετο θυμός" 
ειρότεραι γὰρ δή μὲν ἔχον τροφοὶ ἠδὲ τιθῆναι. 

Αἱ μὲν παννύχιοι κυδοὴν θεὸν ἱλάσκοντο, 

ίματι παλλόμεναι" ἅμα δ᾽ δὶ φαινομένηφιν 

ρυβίη Κελεῷ νημερτέα μυθήσαντο, 
“ ἐπέτελλε θεὰ, καλλιστέφανος Δημήτηρ. 

ὑτὰρ ὅγ᾽ εἰς ἀγορὴν καλέσας πολυπείρονω λαὸν, 
ι ὠγ᾽ ἠὐκόμῳ Δημήτερι πίονα γηὸν 

"οἰῆσαι καὶ βωμὸν ἐ ἐπὶ προὔχοντι κολωνῷ. 

; δὲ μάλ᾽ αἶψ ἐπίθοντο, καὶ ἔκλυον αὐδήσαντος, 

ὕχον δ᾽, ὡς ἐπέτελλ᾽" ὸ δ᾽ ἀέξετο δαίμονος αἷση. 

υὐτὰρ ἐπεὶ τέλεσαν, καὶ ἐρώησαν κωμάτοιο, 

582 

Ἢ δὲ δι’ ἐκ μεγάρων. τῆς δ᾽ αὐτίκω γούνατ᾽ ἔλυντο, 

ὰδ δ᾽ ἃ ἀπ᾽ εὐστρώτων λεχέων θόρον" ἡ μὲν ἔπειτα 

δ᾽ ἃ ἄρα πυρ ἀνέκαι" ἡ δ᾽ ἔσσυτο πόσσ᾽ ἁπαλοῖδιν, 
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βάν ῥ᾽ β ἴμεν οἴκωδ᾽ ἐκώστος᾽ ἀτὰρ ξανθὴ “Δημήτηρ 

ἔνθω καθεζομένη μωκάρων ὠπονόσφιν ἁπάντων, 

μίμνε πόθῳ μινύθουσω βαθυζώνοιο θυγωτρός. 
ωὐἰνότωτον δ' ἐνιαυτὸν ἐπὶ χβόνω πουλυβότειραν 

ποίησ᾽ ἀνθρώποις, καὶ κύντατον, οὐδέ τι γαῖα, 

σπέρμ᾽ ἀνίει" κρύπτεν γὰρ εὐστέφανος Δημήτηρ. 

πολλὰ δὲ καμπύλ᾽ ἄροτρα, μάτην βόες ἕλκον ἀρούρωις" 
πολλὸν δὲ κρι λευκὸν ἐτώσιον ἔμπεσε γαίη. 

κοΐ νύ κε πάμπαν ὄλεσσε γένος μερόπων ἀνθρώπων 

λιμοὺ ὑπ᾽ ἀργωλέης, γεράων ἊΣ ἐρικυδέα τιμὴν 

καὶ θυσιῶν ἡ, ἡμερσεν Ὀλύμπια δώματ᾽ ἔχοντας, 
εἰ μὴ Ζεὺς ἐνόησεν, ἑῷ δ᾽ ἐφράσσατο θυμῷ. 

Ἴριν δὴ πρῶτον χρυσόπτερον ὥρσε κωλέσσωι 

Δήμητρ Ἰὔκομον, πολυήρατον εἰδὸς ἔ ἐχουσῶν. 

ὡς ἔφαθ᾽" Ἶ δὲ Ζηνὶ κελαινεφέϊ Κρονίωνι 

πείθετο, καὶ μεσσηγὺ διέδραμεν ὥκω πόδεσσιν. 

ἵκετο δὲ πτολίεθρον ᾿Ἐλευσίνος θυοέσσης, 

εὗρεν δ᾽ ἐν γήῷ Δημήτερα κυανόπεπλον, 

κοΐ μὲν φωνήσασ᾽ ἔπεω πτερόεντω προσηύδα" 

Δήμητερ, κωλέει σε πατὴρ Ζεὺς ἄφθιτα, εἰδὼς, 
ἐλθέμενωι μετὰ φῦλα θεῶν αἰειγενετάων. 

ἀλλ᾽ ἴθι, μηδ᾽ ἀτέλεστον ἐμὸν ἔπος ἐκ Διὸς ἔστω. 

Ἃς φάτο λισσομένη τῇ δ᾽ οὐκ ἐπεπείθετο θυμός. 

αὖτις ἐπειτώ θεοὺς μάκωρως Ζεὺς αἰὲν ἐόντας 

πάντως ἐπιπροϊονλλεν' ἀμοιβηδὶς δὲ κιόντες 
κίκλησκον, καὶ πολλὼ δέδον περικωλλέω δῶρο 

τιμάς ὕ, ὥς κεν ἕλοιτο μετ᾽ ἀθανάτοισι θεῦσιν' 

ὠλλ᾽ οὔτις πέϊσωι δύνατο φρένας ἠδὲ νόημώ 

θυμῷ χωομένης" στερεῶς δ᾽ ἡνωίνετο μύθους. 

οὐ μὲν γάρ ποτ᾽ ἔφασκε, θυώδεος Οὐλύμποιο 

πρίν ν᾽ ἐπιβήσεσθαι, οὐ πρὶν γῆς καρπὸν ἀνήσειν, 

πρὶν ἴδοι ὀφθαλμοῖσιν ἐὴ εὴν εὐώπιδα κούρην. 

Αὐτὰρ ἐπεὶ τόγ᾽ ἄκουσε βαρύκτυπος εὐρύοπα Ζεὺς, 

εἰς [Ἔρεβος πέμψνε χρυσόῤῥωπιν ̓ Αργειφόντην, 
ὑφρ᾽ ̓Αἰδὴν μωλακοισι παρωιφάμενος ἐπέεσσιν, 
ἁγνὴν Περσεφόνειων ἀπὸ ζόφου ἡ ἠερόεντος 
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ἐς φάος ἐξωγάγοι μετῶ δαίμονως, ὄφρα ε μήτηρ 

ὀφθαλμοῖσιν ἰδοῦσω μετωλλήξειε χόλοιο. 340 

Ἑρμῆς δ᾽ οὐκ ἀπίθησεν, ἄφαρ δ᾽ ὑπὸ κεύθεα γαίης 

ἐσσυμένως κατόρουσε, λιπὼν ἔδος Οὐλύμποιο. 

τέτμε δὲ τόγγε ἄνακτα δόμων ἔντοσθεν ἐόντα, 

ἥμενον ἐν λεχέεσσι σὺν αἰδοίῃ παρωκοῖτι, 

πόλλ᾽ ἀεκαζομένη μητρὸς, πόθῳ: ή δ᾽ ἐπ᾽ ἀτλήτων 245 

ἔργοις θεῶν μωκάρων μητίσετο ̓ βουλῇ. 

ἀγχοῦ δ᾽ ἃ ἱστώμενος προσέφη κρατὺς ᾿Αργειφόντης" 

᾿Αἴδη κυανοχιοίτω, καταφθιμένοισιν ἀνάσσων, 

"Ζεύς με πατὴρ ἤνωγεν ἀγαυὴν Περσεφόνειαν 

᾿ ἐξαγαγεϊν Ἔρέβευσφι μετὰ σφέας, ὄφρα. ε μήτηρ 350 

ὀφθωλμοϊσιν ἰδοῦσα χόλου καὶ μήῆνιος αἰνῆς 

᾿ ἀθανάτοις παύσειεν" ἐπεὶ μέγα μήδεται ἔ ἐργον, 

φθῖσαι φὺλ' ἀμενηνὰ χωμαιγενέων ἀνθρώπων, 

σπέρμ ὑπὸ γῆς κρύπτουσα, καταφθινύθουσα δὲ τιμὰς 

ἀθανάτων" ἥ δ᾽ αἰνὸν ἔχει χόλον, οὐδὲ θεόίσιν 255 

μίσγεται, ἀλλ᾽ ἀπάνευθε θυώδεος ἔνδοθι νηοῦ 

ἥσται, Ἔλευσίνος κρωνοὸν πτολίεθρον ἔ εἐχουσῶ. 

Ἃς φάτο" μείδησεν δὲ ἄναξ ε ἐνέρ ων ᾿ΑἸἰδωνεὺς 

ὀφρύσιν, οὐδ᾽ ἀπίθησε Διὸς ἐαωκρ ἐφετμῆς. 
ἐσσυμένως δ᾽ ἐκέλευσε δαΐφρονι Περσεφονείη" 360 

Ἔρχεο, Περσεφόνη, παρὰ μητέρα κυανόπεπλον, 

ἥπιον ἐν στήθεσσι μένος καὶ θυμὸν ἐχουσῶ, 

μηδέ τί δυσθύμαινε λίην περιώσιον ἄλλων. 

οὔ τοι ἐν ἀθανάτοισιν ἀεικὴς ἐσσομ᾽ ἀκοίτης, 
αὐτοκασίγνητος πατρὸς Διός" ἐνθάδ᾽ ἰῶσα, 46ς 

᾿δεσπόσσης πάντων, ὁπόσω ζώει τε καὶ ἔρπει; 

τιμὰς δὲ σχήσησθα μετ᾽ ἀθανάτοισι μεγίστας. 

"τῶν δ᾽ ἀδικησάντων. τίσις ἐσσετῶι ἡματω πάντα, 

οἵ κεν , μὴ θυσίησι τεὸν μένος ἱλάσκωνται, 

εὐωγέως ἔρδοντες, ἐ ἐναίσιμα θῶρα τελεῦντες. 370 
Ἃς φάτο: γήθησεν δὲ περίφρων Περσεφόνειω, 

᾿καρπαλίμως δ᾽ ἀνόρουσ᾽ ὑπὸ χώρματος" αὐτὰρ ὁ αὐτὴ 

ῥοιῆς κόκκον ἔδωκε φαγεῖν μελιηδέω λάθρη, 

ἀμφί ἑ νωμήσας, γώ μὴ μένοι ἤματα πάντα 
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αὖθι παρ᾽ αἰδοίη Δημήτερι, κυανοπέπλω. 
ἵππους δὲ προπάροιθεν ὑπὸ χρυσέοισιν ὄχεσφιν 

ἔντυεν ἀθανάτους πολυσημάντωρ ᾿Αἰδωνεύς. 
ή δ᾽ ὀχέων ἐπέβη, παρῶὼ δὲ κρατὺς ᾿Αργειφόντης 

ἡνία καὶ μάστιγω λαβὼν μετὰ χερσὶ φίλησιν, 
σεῦε δὲ ἐκ μεγάρων᾽ τὼ δ᾽ οὐκ ὥκοντε πετέσθην. 

βμφαι δὲ μωκρῶ, κέλευθα διήνυσαν" οὐδὲ θάλασσω, 

᾿ ὕδωρ ποταμῶν, οὔτ᾽ ἄγκεω ποιήεντω, 
ἵππων ἀθανάτων, οὔτ᾽ ἄκριες, ἐσιχεθον ὁ ὁρμήν, 

ἀλλ᾽ ὑπὲρ αὐτάων βαβὺν ἡ ἠέρα τέμνον ἰόντες. 

στῆσε δ᾽ ἄγων, ὅθι μίμνεν εὐστέφανος Δημήτηρ, 

νηδιο προπάροιθε θυώδεος" Ἶ δὲ ἰδοῦσω 
ἡ, ἡὔτε μαινὰς ὄρος κωτὼ δάσκιον ὕλη. 

Περσεφόνη δ᾽ ε ἑτέρω 

μητρὸς ἕής κατ 

ὦλτο θέειν 

τῇ δὲ 

ὡ 

Τέκνον, μή ῥώ τι μ' 

βρώμης" ἐξζαύδ 
ὡς μὲν γάρ κε νέουσ 
καὶ παρ᾽ ἐμοὶ καὶ πατρὶ; κελαινεφέϊ Κρονίωνι, 

ναιετάοις, πάντεσσι τετιμένη, ἀθανάτοισιν. 

εἰ δ᾽ ε ἐπάσω, σάλιν αὖτις ἰοῦσ᾽, ὑπὸ κεύθεσι γαίης 

οἰκήσεις ὀρέων τριτάτην Μ 

τὰς δὲ δύω παρ ἐμοί τε καὶ ἄλλοις ἀθανάτοισιν. 

ὁππότε δ᾽ ἄνθεσι γα εὐώδεσιν εἰαρινοῖσιν 

παντοδωποῖς θάλλει, τότ᾽ ἀπὸ ζόφου ἡ ἠερόεντος 

αὖτις ἄνει μέγω θαῦμω θεοῖς, θγητοὶς τ᾽ ἀνθρώποις. 

καὶ τίνι σ᾽ ἐξαπάτησε δόλω κρατερὸς Πολυδέγμων ; : 

Τὴν δ᾽ αὖ Περσεφόνη. περικαλλὴς ἀντίον ηὔδω" 

τοίγαρ ἐγώ τοι, μήτερ, ἐρῶ νημερτέα πάντα" 

εὐτέ μοι Ἴλθ᾽ Ἕρμῆς ἐριούνιος, ἄγγελος ὠκὺς, 

πὰρ πατέρος Κρονίδωο καὶ ἄλλων οὐρωνιώνων, 
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ε ἐλθεῖν εξ ̓ Ἐρέβευς, ἵνω μ᾽ ὀφθαλμοῖσιν ἰδοῦσα 
λήξαις, ἀθανάτοισι χόλου καὶ μήνιος αἰνης᾽ 

αὐτὰρ ἐγὼν ἀνόρουσ᾽ ὑπὸ χώρματος. αὐτὰρ ὁ λάθρη 

ἐμβαλέ μοι ῥοιής κόκκον, μελιηδέ' ἐδωδὴν, 

ἄκουσαν δὲ βίη με προσηνάγκασσε πάσασθαι. 
ὡς δέ “ ἀναρπάξας Κρονίδεω πυκινὴν διὼ μῆτιν 

ὥχετο, πατρὸς ἐμόιο, φέρων ὑπὸ κεύθεα γαίης, 

ἐξερέω, καὶ πάντω διίξομαι, ὡς ἐρεείνεις. 

ἡμεῖς μὲν μάλα πάσωι ἀν ἱμερτὸν λειμών, 

Λευκίππη, Φαινώ τε καὶ ᾿Ηλέκτρη καὶ ᾿Ιώνθη, 

καὶ Μελίτη, Ἰάχη τε Ῥοδείω τε Καλλιρόη τε, 

Μηλόβεσίς τε Τύχη τε καὶ ᾿Ωκυρόη καλυκῶπις, 
ΟὙμὰ τ᾽ Ἰάνειρά τ᾽ ᾿Ακάστη τ᾽ ᾿Αδμήτη τε, 

; Ροδόπη, Πλουτώ τε καὶ ἱμερόεσσα Καλυψὼ, 

καὶ Στὺξ, Οὐρανίη τε, Γαλαξαύρη τ᾽ ἐρατεινῆ, 

[ Παλλάς τ᾽ εγρεμάχη, καὶ ᾿Ἄρτεμις ἰοχέαιρα, 

παίζομεν, δ᾽ ἄνβεω δρέπομεν χείρεσσ᾽ ερόεντω. 
μίγδα κρόκον. τ᾽ ἀγανὸν, καὶ ἀγωλλίδας ἠδ᾽ ὑώκινθον, 
καὶ ῥοδέας κάλυκας καὶ  λείρια, θαῦμα. ἰδέσθαι, 

νάρκισσόν θ᾽, ὃν ἐφυσ᾽, ὥσπε κρόκον, εὑρέία χθων. 

αὐτὰρ ἐγὼ ̓ δρεπόμην περὶ χώρματι" γαϊω δ᾽ ἔνερθεν 

χώρησεν, τῆς δ᾽ ἔκθορ᾽ ἄναξ, κρωτερὸς Πολυδέγμων. 
βὴ δὲ φέρων ὑπὸ γαϊαν ἐν ἅρμασι χρυσείοισιν 

πόλλ᾽ ἀεκαζομένην" εβοησα δ᾽ ἄρ᾽ ὄρθια φωνή". 
ταῦτά, τοι ἀχνυμένη περ ὦ ὠληθέα πάντ᾽ ἀγορεύω. 

ςς τότε μὲν πρόπαν ἡμαρ ὁμόφρονα θυμὸν ἔ εχουσαι, 

πολλὼ μάλ᾽ ὠλλήλων κραδιην καὶ θυμὸν ἴ (ουἐνον, 

ἀμφαγωπαζόμεναι" ἀχέων δ᾽ ἀπεπαύετο θυμὸς, 
γηθοσύνας δὲ δέχοντο πάρ ὠλλήλων, ἔδιδόν τε. 

τῆσιν δ᾽ ἐγγύθεν ἡλθ᾽ Ἑκάτη λιπαροκρήδεμνος" 

πολλὰ δ᾽ ἄρ ἀμφαγάπησε κόρην Δημήτερος ἁγνήν" 

ἐκ τοῦ οἱ πρόπολος καὶ ὀπάων ἔπλετ᾽ ἄνασσα. 

ἧς δὲ μετ᾽ ἄγγελον ἧκε βαρύκτυπος εὐρύοπω Ζεὺς 
Πδιην Ἰὔκομον, Δημήτερα κυανόπεπλον 

ἀξέμεναι μετὰ φύλα θεῶν, ὑπέδεκτο δὲ τιμὰς 

ὡσέμεν, ὥς κεν ἕλοιτο μετ᾽ ἀθανάτοισι θεοῖσιν. 
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νεῦσε δέ οἱ κούρην ἔτεος περιτελλομένοιο 445) 
τὴν τριτώτην μέν. μόϊραν ὑπὸ ζόφον ἡ ἡερόεντω, | 

τὼς δὲ δύω ποωρὰ μητρὶ καὶ ἄλλοις ἀθανάτοισιν. 

ὡς ἔφατ᾽" οὐδ᾽ ἀπίθησε θεὼ Διὸς ἀγγελιάων. ' 
ἐσσυμένως δ᾽ ἡίξε κατ᾽ Οὐλύμποιο καρήνων, | 
ες δ᾽ ἄρω 'Ῥάριον ἵζε, φερέσβιον οὔθωρ ἀρούρης 450) 

τὸ πρὶν, ἀτὰρ τότε Ὑ᾽ οὔτι φερέσβιον, ὠλλὼ ἑἕκήλον 
ἑστήκει πανάφυλλον᾽ ἔκευθε δ᾽ ἄρα πρε λευκὸν ᾿ 

μήδεσι Δήμητρος καλλισφύρου" αὐτὰρ ἔπειτω Ι 

μέλλεν ἄφαρ τωνώοσισι κομήσειν ἀστωχύεσσιν, 

ἥρος ἀεξομένοιο, πέδῳ δ' ἄρω πίονες ὄγμοι 

βρισέμεν ἀσταχύων, τὼ δ᾽ ἐν ἐλλεδανοῖσι δεδέσθαι. 
ἐνθ᾽ ἐπέβη πρώτιστον ἀπ᾽ αἰθέρος ἀτρυγέτοιο" 
ἀσπασίως δ᾽ ἴδον ἀλλήλας, κεχιάρηντο δὲ θυμῷ. 

τὴν δ᾽ ὧδε προσέειπε Ῥέη λιπαροκρήδεμνος" 

Δεῦρο, τέκος, κωλέει σε βαρύκτυπος εὐρύοπα Ζεὺς, 
ἐλθέμεναι μετὰ φῦλω θεῶν, ὑπέδεκτο δὲ τιμὼς 

δωσέμεν, ὥς κ᾽ ἐθέλησθα μετ᾽ ἀθανάτοισι θεοῖσιν. 

νεῦσε δέ σοι κούρην" ἔτεος περιτελλομένοιο 

τὴν τριτάτην μὲν μοῖραν ὑπὸ ζόφον ἡ ἡερόενται, 

ἀθανάτοισιν. 

σθαι, ἐῶ δ᾽ ἐπένευσε κάρητι. 

ὠλλ᾽ ἴθι, τέκνον ἐμὸν, καὶ τας μηδέ τι λίην 

ὠζηχὲς μενέαινε κελαινεφέϊ Κρονίωνι. 

αἰψνώ δὲ καρπὸν ὥεξζε φερέσβιον ἀνθρώποισιν. 

Ἃς ἐφατ᾽" οὐδ᾽ ἀπίθησεν εὐστέφανος Δημήτηρ' 

αἶψα δὲ καρπὸν ἀνήκεν ἃ ἀρουράων ἐριβώλων. 
πῶσω δὲ φύλλοισίν τε καὶ ἄνθεσεν εὑρέϊω χθὼν 

ἔβρισ᾽" ἡ δὲ κιοῦσω θεμιστοπόλοις βασιλεῦσιν 
δεῖξε, Τριπτολέμω τε, Διοκλεῖ τε πληξίππῳ, 
Εὐμόλπου τε βίη," Κελεῷ θ᾽, ἡγήτορι λαών, 
δρησμοσύνην θ᾽ ἱερῶν, καὶ ἐπέφραϑεν ὅ ὀργιίῶ πῶσιν, 

[Τριπτολέμῳ τε Πολυξείνῳ τ΄, επὶ τόϊς δὲ Διοκλεῖ] 
σεμνὰ, τά ̓ οὔπως ἔστι παρεξίμεν, οὔτε πυθέσθαι, 

οὔτ᾽ ἀχέειν' μέγα γάρ τι θεῶν ὦ ὥγος ἰσχάνει αὐδήν. 

ὄλβιος, ὃς τάδ᾽ ὄπωπεν ἐπιχθονίων ἀνθρώπων' 
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ὴς ὃ ὠτελής ἱέρων, ὁς τ εμμόρος, οὔποβ ομοίην 
" ᾽} 7, Ζ΄ ἀρ Ν “7, -“." 4 

αίσων ἔχει, φθίμενός περ, ὑπὸ ζὥφω εὑρώεντι. 

Αὐτὰρ ἐπειδὴ πάνθ᾽ ὑπεθήκωτο δία θεάων, 
Θάν ῥ᾽ ἴμεν Οὔλυμπόνδε, θεῶν μεθ᾿ ὁμήγυριν ἄλλων. 
ὕθα δὲ ναιετάουσι πωρωὶ Δὴ τερπικεραύνῳ 
τεμναί τ᾽ αἰδοιωΐ τε. μέγ᾽ ὄλβιος, ὅντιν᾽ ἐκεῖναι 
' οφρονέως φίλωντωι ἐπιχθονίων ἀνθρώπων. 
: ψα δέ οἱ πέμπουσιν ἐφέστιον ἐς μέγω δῶμα 
Πλοῦτον, ὃς ἀνθρώποις ἄφενος θνητοῖσι δίδωσιν. 

᾿Αλλ᾽ ἄγ᾽, ᾿Ελευσῖνος θυοέσσης δῆμον ἔχουσω, 
ΜΒ ΝΣ "φ » ᾿. " Ἢ ͵ 

καὶ Πάρον ἀμφιρύτην, "Αντρωνώ τε πετρήεντο,, 
πότνιω; ὠγλωόδωρ᾽, ὡρηφόρε, Δηδι ἄνασσω, 
ὑτὴ, καὶ κούρη, περικωλλὴς Περσεφόνεια, 
ρόφρων ἀντ᾽ ὠδὴς (βίοτον θυμήρε᾽ ὄπα 

Ὶ ἂρ ἐγὼ καὶ σεῖο καὶ ἄλλης μνήσομ᾽ ἀοιδῆς. 

Ε,. 

ΕΙΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΝ. 

ΙΔΟΙΗΝ, χρυσοστέφανον, κωλὴν ᾿Αφροδίτην 

ἐσόμωι, ἣ πάσης Κύπρου κρήδεμνω λέλογχεν 

ἰγωλίης, ὅθ, μιν Ζεφύρου μένος ὑγρὸν ἀέντος 
γεικεν κατὼ κύμω πολυφλοίσβοιο θωλάσσης, 
ἶ ῥῥῳ ἔνι μωλωκῷ. τὴν δὲ χρυσάμπυκες Ὧραι 
Ἰξαντ᾽ ἀσπασίως, περὶ δ᾽ ὥμβροτω εἐἴμωτω ἐσσαν" 

ἐρωτὶ δ᾽ ἐπ᾿ ἀθανάτω στεφάνην εὔτυκτον ἔθηκαν, 

ὡλὴν, χρυσείην" ἐν δὲ τρητόσι λοβοῖσιν 

ἐνθ ἐμ ὀρειχώλκου, χρυσοιό τε τιμήεντος" 

"ειρῇ δ᾽ ἀμφ᾽ ἁπαλῇ καὶ στήθεσιν ἀργυφέοισιν 
Ὁμοισι χρυσέοισιν ἐκόσμεον, οἷσί περ αὐταὶ 
Ὡραι κόσμηθεν χρυσώμπυκες, ὁππότ᾽ ἰοίεν 

ς χορὸν ἱμερόεντω θεῶν καὶ δώματα πατρός. 
ὑτὰρ ἐπειδὴ πάντα περὶ χροὶ κόσμον ἔθηκαν, 
ΠΝΟΙ,. 11. ἐκ 
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ἤγον ἐς ἀθανάτους" οἱ δ᾽ ἥσπάζοντο ἰδόντες, 

χερσί τ᾽ ἐδεξιόωντο, καὶ ἠρήσαντο ἕκωστος 
εἰνωι κουριδίην ἄλοχον, καὶ οἴκωδ' ἄγεσθαι, 

εἶδος θαυμάζοντες ἰοστεφάνου Κυθερείης. 

Χαιρ᾽, ἐλικοβλέφαρε, γλυκυμείλιχε" δὸς δ᾽ ἐν ἀγῶνι 
γίκην τῶδε ε φέρεσθαι, ἐμὴν δ᾽ ἔντυνον ἀοιδῆν' 

αὐτὰρ ἐγὼ καὶ σεῖο καὶ ὥλλης μνήσομ᾽ ἀοιδῆς. 

ς, 

ΕΙΣ ΔΕΟΝΥΣΟΝ., 
2 

ΑΜΦι Διώνυσον, Σεμέλης ἐρικυδέος, υἱὸν, 

μνήσομαι, ὡς ἐφάνη παρὰ θιν᾿ ὡλὸς ἀτρυγέτοιο, 

ὠκτή ἔπι προβλήτι, νεήγίη ἀνδρὶ ε ἐοικὼς, 

πρωθήβη: κωλαὶ δὲ περισσείοντο ἔθειραι, 
κυάνεαι, φᾶρος δὲ περὶ στιβαρόϊς ἐ ἔχεν ὥμοις 

πορφύρεον. τάχα δ᾽ ἄνδρες εὐσσέλμοου ἀπὸ νηὸς 

ληϊσταὶ προγένοντο θοῶς ε ἐπὶ οἴνοπτώ πόντον, 

Τυρσηνοί" τοὺς δ᾽ ἦγε κακὸς μόρος" οἱ δὲ ἰδόντες 

γεύσων ἐς ὠλλήλους, τάχα δ᾽ ἔκθορον' ̓ αἶψνα δ᾽ ἑλόντες 

εἰσαν ἐπὶ σφετέρης γηὸς, κεχαρημένοι ἤτορ. 

υἱὸν γάρ μὲν ἔφαντο Διοτρεφέων βασιλήων 

εἶναι, καὶ δεσμοῖς ἔθελον δεὶν ἀργαλέοισιν. 

τὸν δ᾽ οὐκ ἰσχαῶνε δεσμὰ, λύγοι δ᾽ ἀπὸ τηλόσε πίπτον 

χειρῶν ἠδὲ ποδῶν" ὁ δὲ μειδιάων ἐκάθητο 
ὄμμασι κυανέοισι" κυβερνήτης δὲ γοήσας, 
αὐτίκω, οἷς ἑτάροισιν ἐκέκλετο, φώνησέν τῷ 

Δαιμόνιοι, τίνω τόνδε θεὸν δεσμεύεθ᾽ ἑλόντες, 

καυρτερόν οὐδὲ φέρειν, δύνωταί μιν νηῦς εὐεργής. 
γὰρ Ζεὺς ὅδε ἢ ἐστὶν, ἢ ἢ ἀργυρότοξος ᾿Απόλλων, 

ἠὲ Ποσειδάων" ἐπεὶ οὐ, θνητοῖσι βροτοῖσιν 
δὔαλος, ἀλλὼ θεοῖς, οἱ Οἱ Ὀλύμπια δώματ᾽ ἔ ἔχουσιν. 

ὠλλ᾽ ἄγετ᾽, ωὐτὸν ἀφῶμεν ἐπ᾽ ἠπείροιο μελωΐνης 
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αὐτίκω" μηδ᾽ ἐπὶ χέρως ἰάλλετε, μήτι χολωθεὶς 
ἤση ἀργωλέους τ᾽ ἀνέμους καὶ λωίλωπω πολλήν. 

] Ν ᾿Ἶ μ' “δὲ Ν ὯΝ ἂν 

Ὡς φάτο" τὸν δ ὥρχὸς στυγέρὼ ἠνίπαπε μύθω: 

ωιμόνί, οὖρον ὁρῶ, ὥμω δ᾽ ἱστίον ἕλκεο νηὸς, 
τῷ ὦ ΄ .«“ ᾽ 59. ἁ' 7 

τύμπανθ᾽ ὅπλω λαβών" ὅδὲ δ᾽ αὖτ᾽ ἄνδρεσσι μελήσει. 
ΩΝ Ε 3 7 ΔΝ “7 Ἁ 

λσομώῶι, ἡ Αἴγυπτον ἀφίξεται, ἡ ὁγε Κύπρον, 
“9 ε ὧν 44 ΄ ᾽ 

1 ἐς Ὑπερβορέους, ἡ ἑκαστέρω" ες δὲ τελευτὴν 

ἢκ ποτ᾽ ἐρέ! αὐτοῦ τε φίλους καὶ κτήματω πάντω, 
' ῳ ΕῚ ξ 3, 

ὕς τε κασιγνήτους" ἐπεὶ ἥμιν ἔμβαλε δαίμων. 
ἃ Ε « ε ΄ ν 

Ὡς εἰπὼν, ἱστόν τε καὶ ἱστίον ἕλκετο νηός. 
9, (47 ΄ “ 7 3 Ἃ ΠΣ ς 

ἤμπνευσεν δ ὠνεμύος μέσον ἱστίον, ὠμιφι δ᾽ ὡρ ὁπλα 

καττάνυσαν" τάχω δέ σφιν ἐφαίνετο θβαυμωτὼ ἔργα. 
ν᾽’ - ἑ Ν 

ἦνος μὲν πρώτιστω θοὴν ἀνὼ νήω μέλαιναν 
᾿ Ψ, ΓῚ 2 δ, 

δύποτος κελάρυζ᾽ εὐώδης, ὥρνυτο δ ὀδμὴ 
ΚΣ 7 Ν , Υ Ἄ » 

"ἀμβροσίη" ναύτως δὲ τώφος λάβε πάντας ἰδόντας. 

ὑτίκω δ᾽ ὠκρότωτον παρὰ ἱστίον ἐξετανύσθη 
3 5, »“ ἈΝ 

μπελος ἔνθω καὶ ἔνθα, κατεκρήμνωντο δὲ πολλοὶ 
͵΄͵ Ε ἃ Ν ς Ὰ, 

ϑότρυες" ὠμῷ ἱστὸν δὲ μέλας εἱλίσσετο κισσὸς, 
" ' ὦ ΕῚ 

ἄνθεσι τηλεβάων, χαρίεις δ᾽ ἐπὶ κωρπὸς ὀρώρει" 
7 Ὰ Ν 7 »᾽ « ᾿ς «(ΒΑ 

ἄντες δὲ σκωώλμοῖ στεφάνους ἔἐχον. οἱ δὲ ἰδόντες 
᾿, ἤὌ}ὺὃν δὲ 7 ΕΣ Γ΄ 

Μηδείδην τότ᾽ ἔπειτα κυββερνήτην ἐκέλευον 
ΠΝ 7 « δὺ Δ’ ΄ ΄ 8. Ν 

γῇ πελώοιν. ὁ δ ὥρω σφι λεὼν γένετ ἔνδοθι γηὸς 
Ν ἂν “ἀχνὰ "κ΄ τ 3 διντῶ Ζ 

Ἰξινὸς ἐπ᾿ ὠκροτάτης, μέγω δ ἐβρωχεν" ἐν ὃ ἄρα μέσση 
Ψ » ͵ 

ὑρκτον ἐποίησεν λασιαύχενω, σήμωτω φαίνων" 
3 9) »“ὦμ" "Ἢ 3, 

ὺν δ᾽ ἔστη μεμαυΐω, λέων δ᾽ ἐπὶ σέλματος ἄκρου 
δεινὴ « 4) δώ ἐ δ κα ͵7͵ τυ 6 

γὸν ὑπόϑρω ἰϑών. οἱ δ᾽ ἐς πρύμνην ἐφόβηθεν, 
; ᾿ῖς 7 ν ΚΑ ΟΥ̓ 95} 

μῳὶ κυβερνήτην δὲ, σαωόφρονα. θυμὸν ἔχοντω, 
! ἂψ ἕ[ὦνΡνν ΄ ξ ᾽ ἃ ΕῚ 

στῶν ἀρ ἐκπληγέντες" ὁ δ ἐξωπίνης ἐπορούσως 
» Ἂς - ϑὲ ς Ν 7 Ν ͵Ζ 3 ᾿ 

ἐρχον ἐλ " οἱ δὲ θύρας, κωκὸν μόρον ἐξωλύοντες, 
» « “ 7 3 , ᾽ ς "“" 

ἄντες ὁμῶς πήδησαν, ἐπεὶ ἴδον, εἰς ἅλω δῖαν, 
“Ἢ ἽΝ ἡ. ."" ΄ ἃ ͵7 

ἐλῴινες δ ἐγένοντο. κυβερνήτην δ ἐελεησας 
᾿ ὔ »} 4. ἃ “Ἢ 

σχεθε, καί μιν ἔθηκε πανόλβιον, εἶπέ τε μῦθον" 
7 -“» “ὦ δὰ »“» »“" 

Θάρσει, δῖε κάτωρ, τῷ ἐμῷ κεχαρισμένε θυμῳ" 
.3 3 9 Ἄ, ὦ ἃ ΄ ,ὔ 

μὴ δ᾽ ἐγὼ Διόνυσος ἐρίββρομος, ὃν τέκε μήτηρ 
Ν Ν ΄ » »ο»Ὃ-ο 

αδιμηὶς Σεμέλη, Διὸς ἐν φιλότητι μίγεισω. 

ΣΝ δ1ω} 
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Χαίρε, τέκος Σεμέλης. εὐώπιδος" οὐδέ πη ἔστιν, 

σεϊό γε ληθόμενον γλυκερὴν κοσμῆσωι ἀοιδήν. 

“" 

ἘΣ τὐλοΐϑ δ δὰ 

“ἌΡΕΣ ὁ ὑπερμενέτα, βρισάρματε, χρυσεοπήληξ, 
ὀβριμόθυμε, φέρασπι, πολισσόε, χωλκοκορυστὰ, 

καρτερόχειρ, ἀμόγητε, δορυσβθενὲς, ἕ ἐρκος Ὀλύμπου, 

Νίκης εὐπολέμοιο πάτερ, συνώρωγε Θέμωιστος, 

ἀντιβίοισι τύραννε, δικαιοτάτων ἀγε φωτῶν, 
ἡνορέης σκήπτουχε, πυρωυγέο κύκλον ἑλίσσων 

αἰθέρος ἑπταπόροις ε ἐνὶ τείρεσιν, ἔνβω σε πῶλοι 
ζαφλεγέες τριτάτης ὑπὲρ ἄντυγος αἰὲν ἔχουσιν" 

κλῦθι, βροτῶν ε ἐπίκουρε, δοτὴρ εὐβαρσέος ἥβης, 
πρηῦ καταστίλβων σέλας ὑψόθεν ἐ ἐς βιότητω 
ἡμετέρην καὶ κάρτος ᾿Αρήϊον' ὥς κε δυναίμην 
σεύεσθαι κωκότητω πικρὴν ἀπ᾽ ἐμοῖο καρήνου, 
καὶ ψυχῆς ἀπατηλὸν ὑπογνάμψψαι φρεσὶν ὁρμῆν, 

θυμοῦ τ᾽ αὖ μένος ὀξὺ κατισχέμεν, ὅς μ ἐρέθν ἡσιν 
φυλόπιδος κρυερής ἐπιβαινέμεν. ἀλλὰ σὺ θάρσος 
δὺς, μάκαρ, εἰρήνης τε μένειν ἐν “ἀπήμοσι θεσμοῖς, 
δυσμενέων προφυγόντω μόθον, Κηράς τε βιαίας. 

Η. 

ΕΙΣ ΑΡΤΕΜΙΝ. 
3 

ΔΡΤΕΜΙΝ ὕμνει, Μοῦσω, κασιγνήτην Ἕκάτοιο, 
παρθένον ἰ ἰοχέαιραν, ὁμότροφον ᾿Απόλλωνος, 

9 ἵππους ἄρσασα βαθυσχαοίνοιο Μέλητος, 

ῥίμφω διὼ Σμύρνης πωγχρύσεον ὥρμα διώκει 



11. ΕἸΣ ΗΡΑΝ. 981 

ἐς Κλάρον ἀμπελόεσσαν, ὅθ᾽ ἀργυρότοξος ᾿Απόλλων : 
ἧσται, μιμνάώζων ἑκατηβόλον᾽ Ιοχέωιρων. 

Καὶ σὺ μὲν οὕτω χαῖρε, θεαί θ᾽ ἅμω πᾶσαι, ἀοιδῇ γ᾽ 

αὐτὰρ ἐγὼ σὲ πρῶτω καὶ ἐκ σέθεν ὦ ἄρχομ' ἀείδειν, 
σεὺ δ᾽ ἐγὼ ἀρξάμενος μεταήσομωι ὥλλον ἐς ὕμνον. 

Θ. 

ΕῚΣ ΑΦΡΟΔΙΤΉΝ. 

ΚΥΠΡΟΓΕΝΗ Κυθέρειαν ἀείσομαι, ἥτε βροτοῖσιν 
β μείλιχα δώρω δίδωσιν, ἐφ ἱμερτῷ δὲ προσώπῳ 

᾿ αἰεὶ μειδιάει,, καὶ ἐφ᾽ ἱμερτὸν φέρει ἄνθος. 

Χαῖρε, θεὼ, Σαλαμῖνος εὔκτιμένης μεδέουσω, 

καὶ πάσης Κύπρου, δὸς δ᾽ ἱμερόεσσαν ἀοιδήν' 5 

| αὐτὰρ ἐγὼ καὶ σεῖο καὶ ἄλλης μνήσομ᾽ ἀοιδῆς. 

Ι 

ΝΙῚΣ ἈΘΗΝΑΝ. 

ΠΙΑΛΛΑΔ᾽ ᾿Αθηναίην ἐρυσίπτολιν ἄρχομ’ ἀείδειν, 

] δεινὴν, ἡ ἥ σὺν ΓΑρηΐ μέλει πολεμήϊα ἔργα, 

Ἰ περθόμεναί τε πόληες, ἀὐτή τε πτόλεμοί τε, 

᾿ καί τ᾽ ἐῤῥύσωτο λαὸν ἰόντω τε νισσόμενόν τε. 

Χαῖρε, θεώ" δὸς δ᾽ ὥμμι τύχην εὐδαιμονίην τε. ς 

ΙΑ. 

ΕΙΣ»ΉΡΑΝ. 

ἭΡΗΝ ἀείδω χρυσόθρονον, ἣν τέκε Ῥείη, 

ἀθανάτην βασίλειαν, ὑπείροχον εἶδος ἔχουσαν, 
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Ζηνὸς ἐριγδούποιο κασιγνήτην ἄλοχόν ΤῈ; 

κυδρὴν, ἣν πώντες μάκαρες κατὼ μωκρὸν "Ολυμπον 
ἁζόμενοι τίουσιν ὁμῶς Δὼ τερπικερωύνῳ. 

18. 

ΒΙῚΣ ΔΗΜΗ͂ΤΡΆΑΝ, 

ΔΉΜΗΤΡ᾽ ἠύκομον, σεμνὴν θεὸν, ὥρχομ᾽ ἀείδειν, 
αὐτὴν, καὶ κούρην, περικωλλέω Περσεφόνειαν. 

Χαῖρε, θεὼ, καὶ τήνδε σάω πόλιν' ἄρχε δ᾽ ἀοιδῆς. 

11. 

ΕΙΣ ΜΗΤΈΡΑ ΘΕΩΝ. 

ΜΉτΕΡΑ μοι πάντων τε θεῶν, πάντων τ᾽ ἀνθρώπων, 

ὕμνει, Μοῦσα λιγέϊω, Δὼς θύγατερ μεγάλοιο" 

ἡ κροτάλων τυπάνων τ᾽ ἰωχῆ, σύν τε ε βρόμος αὐλῶν 
εὔαδεν, ἠδὲ λύκων κλαγγῆ, χαροπῶν τε λεόντων, 

οὔρεώ τ᾽ ἡχήεντω, καὶ ὑλήεντες ἔνωυλοι. 

Καὶ ες Ὰ «“ "»“ο θ Ζ θ᾽ τ »“ 3 δὴ 

ἐσὺ μὲν ουτω χαιρε. ὕεώι α΄ ὡμῶ πῶώσωι, φοιθή. 

1Δ. 

ΕΣ ἩΡΑΚΛΕΑ ΛΕΟΝΤΟΘΥΜΟΝ. 

ἩΡΑΚΛΈΑ, Διὸς υἱὸν, ἀείσομαι, ὃν μέγ᾽ ἄριστον 
γείνωτ᾽ ἐπιχθονίων Θήβης ἔ ἐν, καλλιχόροισιν 

᾿Αλκμήνη, μιχβθεῖσα κελαινεφέϊ Κρονίωνι" 

ὃς πρὶν μὲν κατῶ γαῖαν ἀθέσφατον ἠδὲ θάλασσαν 
πλαζόμενος, πομπῆσιν ὕπ᾽ Εὐρυσύηος ἄνακτος, 
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πολλὰ μὲν αὐτὸς ἔρεξεν ἀτάσθωλα, πολλῶ δ᾽ ἀνέτλη᾽ 
γὴν δ᾽ ἤδὴ κατὰ κωλὸν ἔδος νιφόεντος Ὀλύμπου 

7 μ΄ ψ ὦ 7 .“ 

γαΐει τερπόμενος, καὶ ἔχει κωλλίσφυρον “Ἡβην. ; 

Χαῖρε, ἄναξ, Διὺς υἱέ: δίδου δ᾽ ἀρετήν τε καὶ δλίβον. 

ΤΕ. 

ΕΣ ΑΣΚΛΔΗΊΙΠΙΟΝ. 
3 

ΤΗΤΗΡΑ νόσων, ᾿Αὐκληπιὸν ἄρχομ. ἀείδειν, 
υἱὸν ᾿Απόλλωνος, τὸν ἐγείνωτο δίω ἹΚορωνὶς 
Ι » 7 "»-ν 

᾿Δωτίῳ ἐν πεδίῳ, κούρη Φλεγύου βασιλῆος, 

χάρμω μέγ᾽ ἀνθρώποισι, κωκῶν θελκτὴρ ὀδυνάων. 

Ἃ, .“ -“" "ὔ} ΚΑ ον" 

Καὶ σὺ μὲν οὕτω χαῖρε, ἄναξ᾽ λίτομωι δέ σ᾽ ἀοιδῆ. ς 

Ις. 

απ. ΑΙ ΚΟΎΥΡΟΥ Σ. 

ΚΆΣΤΟΡΑ καὶ Πολυδεύκε᾽ ἀείδεο, Μοῦσω λιγεῖω, 
"Τυνδαρίδας, οἱ Ζηνὸς Ὀλυμπίου ἐξεγένοντο: 

Ἰτοὺς ὑπὸ Τηὐγέτου κορυφῆς τέκε πότνιω Λήδη, 

λάβρη ὑποδμηθέσα κελαινεφέϊ Κρονίωνι. 

Χαίρετε, Τυνδαρίδωι, τωχέων ἐπιβήτορες ἵσπων. 5 

ΙΖ. 

ΕΙΣ ΕἘΡΜΗΝ. 

ΕΡΜΗΝ ἀείδω Κυλλήνιον, ᾿Αργειφόντην, 

υλλήνης μεδέοντα καὶ ᾿Αρκαδίης πολυμήλου, 
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ἄγγελον ἀθανάτων ε ἐριούνιον, ὃν τέκε Μαία, 

ΓΑτλαντος θυγάτηρ, Διὼς ἐν φιλότητι μιγείσω, 

αἰδοίη" μακάρων δὲ θεῶν ἀλέεινεν ὅμιλον, 

ἄντρῳ γαιετάουσα παλισκίῳ" ἔνθα Κρονίων 

Νύμφη εὑπλοκάμῳ μισγέσκετο νυκτὸς ἀμολγῷ, 

εὖτε κωτὼ γλυκὺς ὕπνος ἔχοι λευκώλενον “ρη 

λάνθανε δ᾽ ἀθανάτους τε θεοὺς, θνητούς τ᾽ ἔτ υϑῖς 

Καὶ σὺ μὲν οὕτω χαῖρε, Διὸς καὶ Μαιάδος υἱξ' 
σεῦ δ᾽ ἐγὼ ἀρξάμενος μετωβήσομωι ἄλλον ἐς ὕμνον. 

Χαῖρ᾽, Ἑρμῆ χαριδώτω, διώκτορε, δῶτορ ἐάων. 

ΙΗ. 

ΕΙΣ ΠΑΝΑ. 

᾿ΑμΜδι μοι ἝἭ μείωο φίλον γόνον ἔννεπε, Μοῦσα, 
αἰγιπόδην, δικέρωτω, φιλόκροτον, ὁστ᾽ ἀνὰ πίση 
δενδρήεντ᾽ ἄμυδις φοιτῷ χοροήθεσι Νύμφαις" 

οἷτε κατ᾽ αἰγίλιπος πέτρης στείβουσι κάρηνα, 

Παν᾽ ἀνωκεκλόμεναι; γόμειον θεὸν, ὠγλαΐέθειρον, 

αὐχμήενθ᾽, ὃς πάντα λόφον γιφόεντα λέλογχεν, 

καὶ κο ρυφὼς ὀρέων καὶ πετρήεντω κέλευθα" 

φοιτῶ ᾿ ἔνθα καὶ ἔνθω διὼ ῥ ῥωπήϊα πυκνὼ, 

ὥλλοτε μὲν ῥείθροισιν ἐφελκόμενος μωλωκοῖσιν, 

ἄλλοτε δ᾽ αὖ πέτρησιν ἐν ἡλιβάτοισι διοιχνέϊ, 

ἀκροτάτην κορυφὴν μηλύόσκοπον εἰσαναίβωίνων.. 
πολλάκι δ᾽ ἀργινόεντα διέδρωμεν οὔρεα μωκρῶ, 

πολλάκι δ᾽ ἐν κνημοισι διήλασε, θηρας ἐ ἐναίρων, 

ὀξέα δερκόμενος" τοτὲ δ᾽ ἕσπερος ἔκλωγεν οἷος, 

ὥγρης ἐξανιῶν, δονάκων ὕ ὕπο μουσῶν ἀθύρων 

νήδυμον" οὐκ ἂν τόνγε παραδράμοι ε εν μελέεσσιν 

ὄρνις, τ᾽ ἔωρος πολυανθέος ε ἐν πετώλοισιν 

θρήνον ἐ ἐπιπροχέουσ᾽ ἰάχει μελίγηρυν ἀοιδήν. 

Τ' 
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σὺν δέ σφιν τότε Νύμφαι ὀρεστιάδες, λιγύμολποι, 
| »" Ἁ ᾿ ᾽ 

φοιτῶσαι πύκω ποσσὶν ἐπὶ κρήνη μελωνύδρῳ 20 
μέλπονται" κορυφὴν δὲ περιστένει οὔρεος ἠχώ----- 

δαίμων δ᾽ ἔνθω καὶ ἔνθα χορῶν, τοτὲ δ᾽ ἐς μέσον ἕρπων, 
] Ν Ν ΄ "“ ν χτ ν ν Ν 

πυκνὼ ποσὶν διέπει" λωίῴος δ᾽ ἐπὶ νῶτα δαφοινὸν 
᾿ Ν 5] » 5 7 ͵) “εὖ 

λυγκὸς ἔχει, λιγυρήσιν ὠγώωώλλομενος φρενω μολπαις---- 

ἐν μωλωκῷ λειμῶνι, τό), κρόκος ἠδ᾽ ὑάκινθος 25 
εὐώδης θαλέθων κατωμίσγεται ὥκριτω ποίη. 
ὑμνεῦσιν δὲ θεοὺς μάκαρας καὶ μωκρὸν ΓΟλυμπον" 
οἷόν θ᾽ “Ἑρμείην ἐριούνιον ἔξοχον ἄλλων 
ἔννεπον, ὡς ὅγ᾽ ἅπασι θεόϊς θοὺς ἄγγελός ἐστιν. 
καί ῥ᾽ ὅγ᾽ ἐς ᾿Αρκαδίην πολυπίδωκω, μητέρω μήλων, 30 

εξίκετ᾽, ἔνθω τέ οἱ τέμενος Κυλληνίου ἐστίν 
» ὦ ᾿, ΧΝ Ἂ ψ πα ἀο δ 

ἐν ΟὙε, καὶ θεὸς ὧν, ψαφαρότριχα μήλ ενόμευεν 

᾿ἀνδοὶ πάρα θνητῷ. θάλε γὰρ πόθος ὑγρὸς ἐπελῇῶὼν, . 

ύμφη ἐὐπλοκάμῳ Δρύοπος φιλότητι μιγῆναι" 
εκ δ᾽ ἐτέλεσσε γάμον θωλερόν" τέκε δ᾽ ἐν μεγάροισιν 45 
Ἕ 7, ΙΧ δ "7 Ν "δ 6 
Ἐρμείη φίλον υἱὸν, ἄφαρ τεραιτευπτν ἐθεσυᾶε, 
6 ἰγιπόδην, δικέρωτω, ἐμ ϑμὼ ἡδυγέλωτα" 

"φεῦγε δ᾽ ἀναΐξασω, λίπεν δ᾽ ἄρω παῖδα τιθήνη" 
ϑεῖσε γὰρ, ὡς ἴδεν ὄψνιν ἀμείλιχον, ἠὐϊγένειον. 
τὸν δ᾽ αἷψ᾽ “Ἑρμείας ἐριούνιος ἐς χέρα θῆκεν 49 
δεξάμενος" χαῖρεν δὲ νόω περιώσιω δαίμων. 
ῥίμφα δ᾽ ἐς ἀθανάτων ἕδρως κίε, παῖδα καλύψας 
Ἰδῴμασιν ἐν πυκινοῖσιν ὀρεσικῴοιο λαγωοῦ" 
ΝΠ Ν Χ Ν “ νος ᾽ 7 

'πᾶρ δὲ Ζηνὶ κάθιζε καὶ ἄλλοις ἀθανάτοισιν, 

εἶζε δὲ κοῦρον ἐόν πάντες δ᾽ ὥρω θυμὸν ἔτερφθεν 45 
ἐ ἀθάνατοι, περίωλλω δ᾽ ὁ Βάκχειος Διόνυσος" 
Πᾶνα δέ μιν κωλέεσκον, ὅτι φρένω πᾶσιν ἔτερψεν. 

ων ες »“» 3 μ Ν' ἃ 

Καὶ σὺ μὲν οὕτω χωιρε, ἄναξ᾽ λίτομαι δέ σ᾽ ἀοιδῇ" 
Ε Χ Ν -» Ν' Ψ ᾽ὕ Ν ν Γ 

Γ αὐτὰρ ἐγὼ καὶ σέϊο καὶ ἄλλης μνήσομ᾽ ἀοιδῆς. 

ΕΎΟΙ,. 11. 95} 



380 21. ΕἸΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ. 

ΙΘ. 

ΗΙΣΗΦΑΙΓΣΤΥΤΟΝ,: 

ἮδφΦΑΙΣΤΟΝ κλυτόμητιν ἀείδεο, Μοῦσω λιγεῖω, 
ὃς μετ᾽ ᾿Αθηνωΐίης γλαυκώπιδος ἀγλαὰ ἔργω 

ἀνθρώπους ἐδίδαξεν ἐπὶ χθονὸς, οἱ τὸ πάρος περ 
ἄντροις νωιϊιετάωσκον ἐν οὔρεσιν, ἠὔτε θηρες" 

γὺν δὲ δ “Ἥφαιστον κλυτοτέχνην ἔργω δαέντες, 
ῥηϊδίως ωἰῶνω τελεσφόρον εἰς ἐνιωυτὸν 

εὔκηλοι διώγουσιν ἐνὶ σφετέροισι δόμοισιν. 

᾿Αλλ᾽ ἵληθ᾽, Ἥφαιστε" δίδου δ᾽ ἀρετήν τε καὶ ὄλβον. 

Κ. 

ΕΙΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑ. 

δ Χ Ψ ον 7 δὰ 9 

Φοιβε, σὲ μὲν καὶ κύκνος ὑπὸ πτερύγων λίγ᾽ ἀείδει, 
32, Ε 7 δ Ψ ΄ 
ὀχβὴη ἐπιθρώσκων ποτωμὸν πάρω δινήεντω, 

αὐ τὰ ᾿ Ρ' 5 Ν 5 7 7 
Πηνειόν" σὲ δ᾽ ἀοιδὸς, ἔχων φόρμιγγω λίγειῶν, 
« ᾿ς "» .“ 5Ἃ 3 

ἡδυεπὴς πρῶτόν τε καὶ ὕστωτον αἰὲν ἀείδει. 

ἧς ᾿ἶ .«“ » 3 ε ἧς 4. ᾧ »" 

Καὶ σὺ μὲν οὕτω χαῖρε, ἄναξζ᾽ ἵλωμωι δέ σ᾽ ἀοιδῇ. 

ΚΑ. 

ΒΠῚΣ ΠΟΣΤΣ Δάν, 

Ἅ Ν "4 Ὑὕ ἈΝ ΟΝ 

ΑΜΦι Πυσειδάωνω, θεὸν μέγαν, ἄρχομ ἀείδειν, 
7 “Ὕ » τῳ 7 

γαίης κινητήρω καὶ ἀτρυγέτοιο θωλάσσης, 
7 “ 18 Ἂν Ν 5. ἢ 3} 3 ᾿, 

πόντιον, ὁσθ λικώνω καὶ ευρείως ἐχει Αἰγάς. 
7 Ε Ν ἊΝ ὗα 

διχβά τοι, ᾿Ἐννοσίγωιε, θεοὶ τιμὴν ἐδάσαντο, 
ε “.Ϊ 5 -Ὁ΄ ͵Ζ7 ἴω} 

ἵππων τε διμητήρ ἔμενωι, σωτηρώ, τε νήων. 



24. ΕἸΣ ΜΟΥ͂ΣΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΛΩΝΑ. 

Χαῖρε, Ποσείδαον γαιήοχε, κυανοχοίίτω, 

αὶ μάκαρ, εὐμενὲς ἥτορ ἔχων, πλώουσιν ἄρηγε. 

ΚΒ. 

ἘΡΕ ΣΟ Δ ἘᾺΝ 

ΝΑ, θεῶν τὸν ὥριστον, ἀείσομαι, ἠδὲ μέγιστον, 
ὑρύοπα, κρείοντω, τελεσφόρον, ὅστε Θέμωστι 

γκλιδὸν ἑζομένη πυκινοὺς ὀάρους ὀαρίζει. 

Ἵληθ᾽, εὐρύοπα Κρονίδη, κύδιστε, μέγιστε. 

ΚΓ, 

ΤΈΣ ΡΣ ΚΤ ΓῸ, 

| ΣΤΙΗ, ἥτε ἄνωκτος, ᾿Απόλλωνος ἑκώτοιο, 
Ιυβοὶ ε εν ἠγαθέη ἱ ἱερὸν δόμον ἀμφιπολεύεις, 
"με σῶν πλοκώμων ἀπολείβεται ὑ ὑγρὸν ἔλαιον. 
σγχεῦ τόνδ᾽ ἀνὰ οἶκον, ἐνηέα θυμὸν ἔ ἔχουσω, 
Ν ν 
ὺν Δι μητιόεντι, χάριν δ᾽ ὥμ᾽ ὀπώσσον ἀοιδῇ. 

] 

ΚΔ. 

ΟΥ̓́ΣΑΩΝ ὁ ἄρχωμαι, ᾿Απόλλωνός τε Διός τε. 
« γὰρ Μουσάων καὶ ἑκηβόλου ᾿Απόλλωνος 
νδρες ἀοιδοὶ ἔωσιν ἐπὶ χθονὶ καὶ κιθαρισταὶ, 

- δὲ Διὸς βασιλήες. ᾿ δ᾽ ὄλβιος, ὅ ὁντιγῶ Μώσαι 

Χαίρετε, τέκνα Διὸς, καὶ ἐμὴν τιμήσατ᾽ ἀοιδήν' 

᾿ τὰρ ἐγὼν ὑμέων τε καὶ ἄλλης μνήσομ᾽ ἀοιδὴς. 

8 2 

ἝἝΠΞΣ ΜΟΥ͂ΣΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΛΩΝΑ. 
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988 20. ΕἸΣ ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΝ. 

ΚΕ. 

ΔΕ ΟΕ ΞΥΥΝ, 

ΚΙΣΣΟΚΟΜΗΝ Διόνυσον, ἐρίβορμον, ἄρχομ' ἀείδειν, 
Ζηνὸς καὶ Σεμέλης ἐρικυδέος ἀγλωὸν υἱὸν, 
ὃν τρέφον ἠὔκομοι Νύμφαι, παρὼ πατρὸς ἄνωκτος 
δεξάμεναι κόλποισι, καὶ ἐνδυκέως ἀτίτωλλον, 

Νύσης ἐν γυάλοις" ὁ δ᾽ ἀέξετο πατρὸς ἕκητι 
ἄντρῳ ἐν εὐώδει, μεταρίθμιος ἀθανάτοισιν. 
αὐτὰρ ἐπειδὴ τόνδε θεαὶ πολύυμνον ἔθρεψαν, 

δὴ τότε φοιτίζεσκε καθ᾽ ὑλήεντως ἐναύλους, 
κισσῷ καὶ δώφνη πεπυκωσμένος" αἱ δ᾽ ὥμ᾽ ἕποντο 
Νύμφαι, ὁ δ᾽ ἐξηγεῖτο᾽ βρόμος δ᾽ ἔχεν ἄσπετον ὕλην. τι 

᾿ Χ «“ -“ 7 5. 1 

Καὶ σὺ μὲν οὕτω χωῖρε, πολυστάφυλ᾽ ὦ Διόνυσε" 
ἈΝ τ ρκι- "“ 3 “ εΥ ς 33 

δὸς δ᾽ ἡμᾶς χαίροντως ἐς ὥρας αὕτις ἱκέσθαι, 
3 " τ, ΚΕ ᾽ ὃ: Άς » 7 

ἐκ δ᾽ αὖθ ὠρώων ες τοὺς πόλλους ενιωυτούς. 

Κορ. 

ΝΙΣ ΤΟΝ  ΑΥΓΌΝ 

Οι μὲν γὰρ Δρωκάνῳ σ᾽, οἱ δ᾽ ᾿Ικάρῳ ἠνεμοέσση 
φάσ᾽, οἱ δ᾽ ἐν Νάξω, Δῖον γένος, Εἰρωφιώτω, 
οἱ δέ σ᾽ ἐπ᾽ ᾿Αλφειῶ ποτωμῷ βαθυδὶινήεντι 

κυσσωμένην Σεμέλην τεκέειν Δὲὴ τερπικεραύνῳ, 

ὥλλοι δ᾽ ἐν Θήβησιν, ἄναξ, σὲ λέγουσι γενέσθαι" 

ψευδόμενοι. σὲ δ᾽ ἔτικτε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε 

πολλὸν ἀπ᾿ ἀνθρώπων, κρύπτων λευκώλενον Ἥρην. 

ἔστι δέ τις Νύση, ὕπατον ὅρος, ὠνθέον ὕλη, 

τήλοῦ Φοινίκης, σχεδὸν Αἰγύπτοιο ῥοάων 

7 “ΠΝ ΄ 5» 7 ͵΄ 5 δὺς » 

κῶὶ οἍ ὠνώστησουσιν ἀώλμνατω ποὸλλ ενὶ νήοις. 
ς ᾿ ν ᾿ 7 7 ͵΄ 9 ἢ 

ὡς δὲ τὼ μέν τρίω, σοὶ πώντως τριετηρίσιν οὐϊεὶ 



27. ΕἸΣ ΑΡΤΕΜΙΝ. 

ἄνθρωποι ῥέζουσι τεληέσσας ἑκατόμβας. 

Ἦ, καὶ κυανέησιν ἐπ᾿ ὀφρύσι. γεῦσε Κρονίων᾽ 

ἀμβρόσιωι. δ᾽ ὥρω χαιίται ἐπεῤῥώσαντο ἄνωκτος 

Ἃς εἰπὼν, ἐπένευσε καρήατι μητίετω Ζεύς. 

Ἵληθ᾽, Εἰραφιώτω, γυναιμιανές᾽ οἱ δέ σ᾽ ἀοιδοὶ 

ἄδομεν ὁ ἀρχόμενοι λήγοντές τ᾽" οὐδέ πη ἔστιν, 
σέ! ἐπιληθόμενον ἱ ἱερῆς μεμνήσθαι ἀαιδῆς. 

Καὶ σὺ μὲν οὕτω ̓ χεῖρε, Διώνυσ᾽ εἰρωφιώτω, 

᾿ σὺν μητρὶ Σεμέλη, ἥνπερ κωλέουσ'ι, Θυώνην. 

ΚΖ. 

ΕΙΣ ΑΡΤΕΜΙΝ. 
δ᾽ 

ἌΡΤΕΜΙΝ ἀείδω χρυσηλώκατον, κελωδεινὴν, 

παρθένον αἰδοίην, ἐλαφηβόλον, ἰοχέαιιραιν, 
αὐτοκασιγνήτην χρυσαόρου ᾿Απόλλωνος" 

ἣ κατ᾽ ὄρη σκιόεντα καὶ ὥκριως ἤνεμοέσσας 

ἄγρη τερπομένη παγχρύσεα τόξα τιταίνει, 

᾿ πέμπουσα στονόεντα βέλη" τρομέει δὲ κάρηνω 
ὑψηλῶν ὀρέων, ἰάχει δ᾽ ἐπὶ δάσκιος ὕλη 

β δεινὸν ὑπὸ κλωγγῆς ̓ θηρῶν' φρίσσει δέ πε γαίω, 

Ι πόντος τ᾽ ἰχθυόεις" ή δ᾽ ἄλκιμον ἤτορ ἔχουσα 

᾿ πάντη ἐπιστρέφεται, θηρῶν ὀλέκουσω γενέθλην. 

᾿ αὐτὰρ ἐπὴν τερφθῆ θηροσκόπος ᾿ Ιοχέαιρα, 
εὐφρήνη δὲ γόον, χαλάσασ᾽ εὐκωαμπέω τόξα, 

ἔρχεται ἐς μέγα δώμω κασιγνήτοιο φίλοιο, 

᾿ Φοίβου ᾿Απόλλωνος, Δελφών ἐς πίονα δῆμον, 
᾿Μουσέων καὶ Χαρίτων καλὸν χορὸν ἀρτυνέουσα. 

β ἔνθα κατακρεμάσασα, παλίντονα τόξα καὶ ἰοὺς, 
“--. χωρίεντω περὶ χροὶ κόσμον ἔχουσα 

χρατὸς ἀπ᾽ ἀθανάτοιο" μέγαν δ᾽ ἐλέλιξεν [Ολυμπον. 

989 
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9500 28. ΕἸΣ ΑΘΗ͂ΝΑΝ. 

ἐξάρχουσα χορούς" αἱ δ᾽ ἀμβροσίην ὅ ὕπ᾽ ἰέισωι 
ὑμνεῦσιν Λητὼ καλλίσφυρον, ὡς τέκε παῖδας, 

ἀθανάτων βουλῇ τε καὶ ἔργμασιν ἔξοχ; ἀρίστους. 20 

΄ ἼἜ »ῪΝῸὋὉ . Ξὰ ΄ 

Χαίρετε, τέκνω Διὸς καὶ Λητοῦς ηὐκόμοιο" 
γ᾽." » Ν ς ΄ 37) ͵, " 5 "» 

αὐτὰρ ἐγῶν ὑμέων τε καὶ ὥλλής μνήσομ ἀοιδῆς. 

ΚΗ. 

ΕΙΣ ΑΘΗΝᾺΝ 

ΠΙΑΛΛΑΔ' ᾿Αθηναίην, κυδρὴν θεὸν, ὦ ἀρχομ ἀείδειν, 

γλαυκῶπιν, πολύμητιν, ἀμείλιχον ἥτορ ἔχουσων, 

παρθένον. αἰδοίην, ἐρυσίπτολιν, ἀλκήεσσαν, 

Τριτογενῆ; τὴν αὐτὸς ἐγείνατο μητίετα, Ζεὺς" 

σεμνῆς ἐκ κεφαλής, πολεμήϊα τεύχε ἔχουσαν, Γ 

χρύσεω, παμφανόωντα" σέβως δ᾽ ἔχε πάντας ὁρῶντας 
Εἰ μσ, ἢ ̓ δὲ πρόσϑεν Δὼς αἰγιόχοιο 

ἐσσυμένως ὥρουσεν ἀπ᾽ ἀθανάτοιο καρήνου, 

σείσωσ᾽ ὀξὺν ὦ ἄκοντω᾽ μέγας δ᾽ ἐλελίζετ᾽᾿ Ὄλυμπος 
δεινὸν ὑπὸ βρίμη Γλαυκώπιδος" ἀμφὶ δὲ γαῖω 1ο 
σμερδαλέον ἰ ἰώχησεν' ἐκινήθη δ᾽ ὥρω πόντος, 

κύμασι πορφυρέοισι κυκώμενος, ἔσχετο δ᾽ ἅλμη 
ἐξαπίνης" στήσεν δ᾽ Ὑπερίονος ἀγλαὺς υἱὸς 

ἵππους ὠκύποδας δηρὸν χρόνον, εἰσόκε κούρη 

εἰλετ᾽ ἀπ᾿ ἀθανάτων ὦ, ὠμῶν θεοείκελω τεύχη, 15 

Παλλὼς ᾿Αθηνωίη" γήθησε δὲ μητίετα Ζεύς. 

Ν ἩἮἾ Ν « ν "»“-Ἂ΄ Ν Γ. , ͵7 δ 

Καὶ σὺ μὲν οὐτω χῶώιρε, Διος τέκος ὠϊγιόχοιο 
τ Ἂς ᾽ Ν “-“᾽ Ε ΄ὔ ᾿᾿ ΔΩ 

οὐτῶρ ἐγὼ καὶ σεῖο καὶ ὠλλής μνήσομ᾽ ἀοιδῆς. 



80. ΕἸΣ ΓΗ͂Ν ΜΗΤΈΡΑ ΠΑΝΤΩΝ. 991 

ΚΘ. 

ΕΣ ἘΞΤΙΑΝ ΚΑΙ ἙΡΜΗΝ. 

ἽΣΤΙΗ, ἣ ἥ πάντων ἐν ϑώμασιν ὑψηλοῖσιν 
ἀθανάτων τε θεῶν, χωμαὶ ἐρχομένων τ᾽ ἀνθρώπων, 
ἕδρην ἀϊδιον ἔλαχες, πρεσβηϊδω τιμὴν 

καλὸν ἔχουσω γέρως, καὶ τιμήν οὐ γὰρ ἄτερ σου 

᾿εἰλαπίνωι θνητοῖσιν, ἵ ἱν᾿ οὐ πρώτη πυμάτη τε Γ 
Ἱστίη ἀρχόμενος σπένδει μελιηδέω οἶνον. 

᾿ καὶ σύ μοι, ᾿Αργειφόντα, Διὸς καὶ Μαιάδος υἱε, 

ἄγγελε τῶν μωκάρων, χρυσόῤῥαπι, δῶτορ ε εάων" 

᾿ γωΐετε δώματω κωλὼ, φίλω φρεσὶν ἀλλήλοισιν 

ἵλαος ὧν ἐπάρηγε σὺν αἰδοίη τε φίλη τε “(ἘΣ δῷ 

Ἱστίη. ἀμφότεροι γὰρ ἐπιχθονίων ἀνθρώπων 
εἰδότες ἔ ἐργματα κωλῶὼ, νόω θ᾽ ἔσπεσθε καὶ γβη. 

Χαῖρε, Κρόνου θύγατερ, σύ τε καὶ ̓ χρυσόῤῥαπις Ἑρμῆς" 

αὐτὰρ ἐγὼν ὑμέων τε καὶ ἄλλης μνήσομ. ὠοιθης. 

δὼ 

ΕἸΣ ΓῊΝ ΜΗΊΕΡΑ ΠΑΝΊΤΊΩΝ. 

ΓΑΙΑΝ παμμήτειραν ἀείσομαι, ἠὐθέμεθλον, 
πρεσβίστην, ἢ ἣ φέρβει ε ἐπὶ χθονὶ πάνθ᾽, ὁπόσ᾽ ἔστιν, 

ἡμὲν ὁσώ χθόνα δίων ἐπέρχεται, ἠδ Ὁ ὁσῶώ πόντον, 
ἠδ᾽ ὅ ὁσῶ πωτῶντωι, τώδε φέρβεται ε ἐκ σέθεν ὄλβου. 
ἐκ σέο δ᾽ εὔπαιδὲς τε καὶ εὐκαρποι τελέθουσιν, δ 

πότνιω" σεὺ δ᾽ ἔχετωι δοῦνωι [βίον δ᾽ ἀφελέσθαι 
θνητοῖς ἀνθρώποισιν. ὁ δ᾽ ὄλβιος, ὅν κε σὺ θυμῷ 



909 851. ΕἸΣ ΗΛΙΟΝ. 

πρόφρων τιμήσεις" τῷ τ᾽ ἄφθονα πάντα πάρεστιν. 

βρίθει μέν σφιν ἄρουρα φερέσβιος, ἠδὲ κατ᾽ ἀγροὺς 
κτήνεσιν εὐθηνεῖ, οἰκος δ᾽ ἐμπίμπλαται. ἐσθ λῶν" 

αὐτοὶ δ᾽ εὐνομίησι πόλιν κάτω καλλιγύναικω 

κοιρανέουσ᾽, ὄλβος δὲ πολὺς καὶ πλοῦτος ὀπηδεὶ" 
παΐϊδὲς δ᾽ εὐφροσύνη νεοβθηλέϊ κυδιόωσιν, 

παρθενικαί τε χοροῖς εὐανθέσιν εὔφρονι θυμῷ 

παίζουσαι σκαίρουσι κατ᾽ ἄνθεα μαλθακὰ ποίης, 

οὕς κε σὺ τιμήσεις, σεμνὴ θεὼ, ἄφθονε δαῖμον. 

Χαῖρε, θεῶν μῆτερ, ἄλοχ᾽ Οὐρανοῦ ἀστερόεντος, 

πρόφρων δ᾽ ὠντ᾽ ὠδὴς βίοτον θυμήρε ὄπα 

αὐτὰρ ἐγὼ καὶ σέιο καὶ ὥλλης μνήσομ ἀοιδῆς. 

ΛΑ. 

ΝῚΣ ἍΤ Λ ΕΘ Ἂ: 

ἭΛΙΟΝ ὑ ὑμνεὶν αὖτε, Διὸς τέκος, ἄρχεο, Μοῦσω, 

Καλλιόπη, φαέθοντω, τὸν Εὐρυφώεσσα βοώπις 

γείνατο Ταίης παιδὶ καὶ Οὐρανοῦ ἀστερόεντος... 

γῆμε γὰρ Εὐρυφώεσσαν ἀγακλειτὴν Ὑπερίων, 

αὐτοκωσιγνήτην, ἤ οἱ τέκε κώλλιμω τέκνα, 

Ἠῶ τε ῥοδόπηχωυν, εὐπλόκοι μόν τε Σελήνην, 
3 τ ΄ Πα 7 ᾽ ; ν ᾽ 7 

Ηελιόν τ ὡκώμωντ, ἐπιείκελον ἀθανάτοισιν, 
δ 7 -“» 5 Ψ "»“ 

ος φαίνει θνητοῖσι καὶ ἀθανάτοισι θεόισιν, 
« 53 Ζ Ν » Ψ " “7 

ἱπποις ἐμβεβαώς" σμερδνὸν δ ὅγε δέρκεται. ὁσσοις 
χρυσέης ἐκ κόρυθος, λωμπραὶ δ᾽ ἀκτῖνες ἀπ᾽ αὐτοῦ 

αἰγλῆεν στίλβουσι, παρὰ κροτάφων τε παρειαὶ 
λωμπραὶ ἀπὸ κρατὸς χαιρίεν κατέχουσι πρόσωπον 

τηλαυγές" κωλὸν δὲ περὶ χροὶ, λάμπεται ἐσθος, 

λεπτουργές. πνοιήῆ ἀνέμων" ὑπὸ δ᾽ ὥρσενες ἵσποι 

ἔνθ᾽ ἄρ᾽ ὅγε στήσως χρυσόζυγον ἃ ὥρμνῶω καὶ ἵππους 

ἑσπέριος πέμπησι δὲ οὐρώνου ᾿Ωκεωανόνδε. 

Ιο. 

τ5 

Ιο 

τ᾿ 
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φρ ἄναξ, πρόφρων δὲ βίων θυμήρε᾽ ὄπαζε' 

ἐκ σέο ὃ ̓, ἀρξάμενος, κλήσω μερόπων γένος ἀνδρῶν 
ἡμιθέων, ὧν ἔργω θεοὶ θνητοῖσιν ἔδειξαν. 

ΛΒ. 

ΕΙΣ ΒἈΧΎΕΙΈΡΕ 

ΜΉΝΗΝ ἀείδειν τανυσίπτερον ἔσπετε, Μοῦσαι, 

ἡδυεπεῖς κοῦραι Κρονίδεω Δὼς, ἡ ἴστορες ὠδὴς" 

ἧς ἄπο αἴγλη γαῖαν ἑλίσσετωι οὐραινόδεικτος,Ἠ 

' κρατὸς ἄὥπ᾽ ἀθανάτοιο, πολὺς δ᾽ ὑπὸ κόσμος ὄρωρεν 
] αἴγλης λαμπούσης" στίλβει δέ τ᾽ ἀλάμπετος ἀὴρ 5 
χρυσέου. ἀπὸ στεφάνου" ἀκτῖνες δ᾽ ἐνδιάονται, 

! .τ ων ἀπ᾽ ̓ Ὠκεανοιο λοεσσαμένη χρόα κωλὰν, 

᾿ ἑΐματα ἑσσαμένη τηλαυγέα, δῖα Σελήνη; 
ἰ ζευξαμένη πώλους ἐριαύχενας, αἰγλήεντας, 

ἐσσυμένως προτέρωσ᾽ ἐλάση καλλίτριχας ἵππους, Ιο 

| ἐσπερίη, διχόμηνος, ὅ ὁΤε πλήθη μέγας ὄγμος, 

λωμπρόταταί τ᾽ αὐγαὶ τότ᾽ ἀεξομένης τελέθωσιν 

οὐρανόθεν γί δὲ βροτοῖς καὶ σήμω τέτυκται. 

τῇ ῥώ ποτε Κρονίς ὴς ἐμίγη φιλότητι καὶ εὐνῆ" 

ἢ δ ὁ ὑποκυσσωμένη Πανδίην γείνωτο κούρην, Ι5 

ἐκπρεπὲς εἶδος ἔ ἔχουσων ἐν ἀθανάτοισι θεοῖσιν. 

Χαῖρε, ἄνασσα, θεὰ λευκώλενε, δῖα Σελήνη; 
πρόφρον, εὐπλόκωμος" σέο δ᾽ ἐρχόμενος, κλέα φωτῶν 

ὥσομωι ἡμιθέων, ὦ ὧν κλείουσ᾽ ἔργματ᾽ ἀοιδὸὶ, 

Μουσάων θεράποντες, ἀ ἀπὸ στομώτων ἐροέντων. 20 

ΑΓ. 

ἘΡῚ ΕΘ ΣΕ ΟΥΡΘΥ ἃ. 

᾿ΑμὍφι Δὼς κούρους ἑλικώπιδες ἔσπετε Μοῦσαι; 

Τυνδαρίδας, Λήδης καλλισφύρου ἀγλαὼ τέκνω, 
ΥΟΙ,. 1. ᾿Ξ Μ τ. 
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Κάστορά θ᾽ ἱππόδωμον, καὶ “ἀμώμητον Πολυδεύκεω" 

τοὺς ὑπὸ Τηυὐγέτου κορυφῇ, ὄρεος μεγάλοιο, 

μιχθεῖσ᾽ ε εν φιλότητι κελαινεφέϊ Κρονίωνι, 

σωτήρας τέκε παῖδας ἐπιχθονίων ἀνθρώπων, 

ὠκυπόρων τε νεῶν, ὅτε τε σπέρχωσιν ἄελλαι. 

χειμέριοιι κατῶ πόντον ἀμείλεχον' οἱ δ᾽' ἀπὸ νηῶν 

εὐχόμενοι κωλέουσι Διὸς κούρους μεγάλοιο 

ἄρνεσσιν λευκοῖσιν, ἐπ᾽ ἀκρωτήρια βάντες 

πρύμνης" τὴν δ᾽ μρ τ τε μέγως καὶ κῦμα θωλάσσης 

θηκαν ὑποίβρυχίην᾽ οἱ δ᾽ ἐξαπίνης ἐφάνησαν 

ζουθῆσι πτερύγεσσι δὲ αἰθέρος ἀΐξαντες, 

αὐτίκα δ᾽ ἀργωλέων ἀνέμων κατέπαυσαν ἀέλλας, 

κύματα δ᾽ ἑστόρεσαν λευκῆς ἁλὸς ἐν πελάγεσσιν 

ναύταις, σήματα κωλὼ πόνου σφίσιν' οἱ δὲ ἰδόντες 

γήθησαν, παύσαντο δ᾽ ὀϊζυρόϊο πόνοιο. 

Χαίρετε, Τυνδαρίδαι, ταχέων ἐπιβήτορες ἵ Ἵππων" 

αὐτὰρ ἐγὼν ὑμέων τε καὶ ἄλλης μνήσομ᾽ ἀοιδῆς. 

Ιο 

τῤ 



ΕἸΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΤΙΝΑ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΊΑ ἘΠΩΝ 

ΕἸΣ ΟΜΗΡΟΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ. 
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ἘΠΙΓΡΑΜΜΑΈΤΊΆΑ. 

Α. 

ΠΡῸΣ ΝΕΟΤΕΙΧΕΙΣ, 

ΔΊΔΕΙΣΘΕ ξενίων κεχρημένον ἠδὲ δόμοιο, 

ὶ πόλιν αἰπεινὴν, Κύμης ἐριώπιδα κούρην, 

αΐετε, Σαιδήνης πόδω, νείωτον ὑ ἱκόμοιο, 

ἐμιβρόσιον πίνοντες ὕδωρ ξανθοῦ ποταμοῖο, 
Ερμου δινήεντος, ὃν ων τέκετο Ζεύς. 

Β. 

ΕἸΣ ΤῊΝ ΚΥΜΗΝ ᾿ΑΝΑΣΤΡΕΨΩΝ. 

ΑΙψΨΑ πόδες με φέροιεν ἐς αἰδοίων πόλιν ἀνδρῶν" 

τῶν γὰρ καὶ θυμὸς πρόφρων καὶ μῆτις ἀρίστη. 

[ ἈΩ 

ΕΙΣ ΜΙΔΗΝ. 

ΧΆΛΚΕΗ παρθένος εἰμὶ, Μίδεω δ᾽ ἐ ἐπὶ σήματι κεῖμαι. 

ἔστ᾽ ἃ ὧν ὕδωρ, τε ῥέη, καὶ δένδρεα μακρὰ τεθήλη, 

ἠελιός τ᾽ ἀνιὼν φαίνη, λωμπρή τε σελήνη, 

καὶ ποταμοὶ πλήθωσιν, ἀνακλύφι δὲ θάλασσα" 

αὐτοῦ τῆδε μένουσα πολυκλαύτῳ ἐπὶ τύμβῳ, 

ἀγγελέω παριοῦσι, Μίδης, ὅτι τῇδε τέθαπται. 



90 ὃ 0. ΠΟΣΕΙΔΩΝΙ. 

Δ. 

ΠΡΟΣ ΚΥΜΑΙΟΥ͂Σ. 

ΟΙηι μ᾽ αἰση δῶκε πατὴρ Ζεὺς κύρμια γενέσθωι, 
νήπιον αἰδοίης ἐ ἐπὶ γούνωσι μητρὸς, ἀτάλλων! 

ἥν ποτ᾽ ἐπύργωσαν βουλὴ Διὸς αἰγιόχοιο 

λαοὶ Φρίκωνος, μάργων͵ ἐπιβήτορες Ἱ ἵππων, 
ὁπλότεροι, μαλερόιο πυρὸς κρίνοντες ἼΔρηα, 

Αἰολίδω Σμύρνην λιγείτονω, ποντοτίνουκιτον, 

ἥντε δὲ ἀγλαὸν εἰσιν ̓ ὕδωρ ἱ ἱεροιο Μέλητος. 

ἔνθεν ἀπορνύμενωι κούρω! Δὼς, ἀγλαὰ τέκνω, 

ἠθελέτην κλήσωι δῖαν χβόνω καὶ πόλιν ἀνδρῶν" 

οἱ δ᾽ ἀπανηνάσθην ἱερὴν ὄπώ, φήμιν ἀοιδῆς, 

ὠφραδίῃ. τῶν μέν ἣ παθών τις φράσσεται αὖτις, 

ὁ σφιν ὀνειδείησιν ἐμὸν διεμήσατο πότμον... 

κηρῶ δ᾽ ε ἐγὼ, τήν μοι θεὸς ὥπασε γεινομένῳ ΖΈερ, 

τλήσομιαι, ἀκράαντα φέρων τετληότι θυμῷ: 

οὐδὲ τί "- φίλα γύίω͵ μένειν ἱεραίις ἐν ἀγυιαὶς 

Κύμης, ὁρμιωίνουσι, μέγας δέ ̓ μ θυμὸς ε ἐπείγει 

δῆμον ε ἐς ὠλλοδωπὸν ἰένωι, ὀλίγον περ ἐόντω. 

ἘΣ 

ΠΡΟΣ ΘΕΣΤΟΡΙΔΗΝ. 

(ΘΘΕΣΤΟΡΙΔΗ, θνητόϊσιν ἀνωϊστων πολέων περ, 

οὐδὲν ἀφρωστότερον πέλεταωι νόου ἀνθρώποισιν. 

ς, 

ΠΟΣΕΊΙΔΩΝΙ. 

ΚΊΛΥΘΙ, Ποσείδαον μεγωλοσθενὲς, ἐννοσίγαιε, 
εὐρυχόρου μεδέων ηδὲ ζαθέου “Ἑλικῶνος. 

15. 



10. ΕἸΣ ΠΕΥΚΗΝ. 

ὃς δ᾽ οὖρον καλὸν καὶ ἀπήμονα νόστον ἰδέσθαι 
αύτης, δὲ γηὸς πομποὶ ἠδ᾽ ἀρχοὶ ἔασιν. 

ὺς δ᾽ ἐς ὑπωρείην ὑψικρήμνοιο Μίμαντος 

ἰδοίων μ᾽ εἐλθόντω βροτῶν ὁ ὁσίων τε κυρήσιαι" 
ἡώτώ, τε τισαίμην, ὃς ἐμὸν νόον ἡπεροπεύσας, 

"ἡδύσωτο Ζῆνα, ζένιον, ζεγνίην τε τράπεζαν. 

2. 

ΕΓΣ ΠΟΛΙ͂Ν ἘΡΥΘΡΑΙΑΝ. 

ἸΟΤΝΙΑ γῆ, πάνδωρε, δότειρω μελίφρονος ὄλβου, 

)ς ὥρῳ δὴ τοῖς μὲν φωτῶν εὔοχβος ἐτύχβθης, 

οἰσι δὲ δύσβωλος καὶ τρηχέϊ, δὶς ἐχολώθης. 

Η. 

ΠΡΟΣ ΝΑΥΤΑΣ. 

ΝΑΥ͂ΤΑΙ ποντοπόροι, στυγερῆ ἐνωλίγκιοι "Ατή, 

ττωκάσιν αἰθυΐησι βίον δύσφιλον ἔ ἔχοντες, 
εἰδεῖσθε ξενίοιο Δὼς σέβας ὑψιμέδοντος" 
δεινὴ γὰρ μέτοπις ξενίου Διὸς, ὅς κ᾽ ἀλίτηται. 

Θ. 

ΠΡΟΣ ΤΟΥ͂Σ ΑΥ̓ΤΟΥΣ. 
Σ ἊΨ »΄Ζ.“΄ 57 7 ΟῚ ΄ » ͵΄ 

ΥΜΕΑΣ, ὦ ξέϊνοι, ἄνεμος λάβεν ἀντίος ἐλθών" 

ἀλλ᾽ ἔτι νῦν δέξασθε, καὶ ὁ πλόος ἔσσεται ὑμὶν. 

Τ᾿ 

ΕΙΣ ΠΕΎΚΗΝ. 

ΑΛΛΗ τίς σευ, πεύκη, ὠμείνονω καρπὸν Ἰήσιν 
Ἶ » » 3 ΄ 

Ιδὴς ἐν κορυφυσι πολυπτύχου, ἡνεμοεσσής. 

999 
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ἔνθω σίδηρος ἤΑρηος ἐπιχβονίοισι ββροτόϊσιν 

ἔσσεται, εὖτ᾽ ἄν μιν Κεβρήνιοι ἄνδρες ἔχωσιν. 

ΙΑ. 

ΠΡῸΣ ΓΛΑΥ͂ΚΟΝ ΤῸΝ ΑἸΙΠΟΛΟΝ. 

ΙΛΑΥΚΕ, βοτῶν ἐπίοπτω, ἔπος τί τοι ἐν φρεσὶ θήσω" 
πρῶτον μὲν κυνὶ δεῖπνον ἐπ᾽ αὐλείησι θύρησιν 

δοῦναι" ὡς γὰρ ἄμεινον. ὁ γὼρ καὶ πρῶτον ἀκούει 
ἀνδρὸς ἐπερχομένου, καὶ ἐς ἕρκεω θηρὸς ἰόντος. 

ΤΠ, 

ΕἸΣ ΤῊΝ ΙΒΡΕΙᾺΝ ἘΝ ΣΞΑΜΩΙ. 

ΚΊΛΥΘΙ μοι εὐχομένῳ, Κουροτρόφε, δὺς δὲ γυναῖκα 
τήνδε νέων μὲν ἀνήνωσθωι φιλότητω καὶ εὐνήν" 
ἡ δ᾽ ἐπιτερπέσθω πολιοκροτάφοισι γέρουσιν, 

ὧν οὐραὶ μὲν ἀπήμβλυνται, θυμὸς δὲ μενοινῶ. 

Γ᾽, 

ΕΣ ΟΙΚΟΝ ΤῺΝ ΦΡΑΤΟΡΩΝ. 
3 » ἑ 

ΑΝΔΡΟΣ μὲν στέφανος παῖδες, πύργοι δὲ πόληος, 

. ἵσποι δ᾽ αὖ πεδίου κόσμος, γηες δὲ θωλάσσης" 

χρήματω δ᾽ αὔξει οἶκον" ἀτὰρ γεραροὶ βασιλῆες, 
ἥμενοι εἶν ὠγορῆ, κόσμος λαοῖσιν ὁρωσθαι" 
αἰθομιένου δὲ πυρὸς γερωρώτερος οἶκος ἰδέσθαι. 
[ ἤματι χειμερίω, ὁπότ᾽ ἂν νίφησι ἹΚρονίων.] 



15. ΕἸΡΕΣΙΩΝΗ. 

1Δ. 

ΚΑΜΙΝΟΣ Η ΚΕΡΑΜΙΣ, 

ΕῚ μοι δώσετε μισθὸν, ἀείσω, ὦ κεραμήες᾽ 

δεῦρ᾽ ἄγ᾽, ᾿Αθηνωΐη, καὶ ὑπείρεχε χέιρω κωμίνου" 

ὖ δὲ πεπανθέιεν κότυλοι καὶ πάντα κανάστρω, 

ῥρυχθηναί τε καλῶς, καὶ τιμής ὥνον ἀρέσθαι, 

τολλὼ μὲν εἰν ἀγορή πωλεύμενω, πολλὰ δ᾽ ἀγυιαῖις 

τολλὰ δὲ κερδηνωι" ἡ ἡμῖν δὲ δὴ, ὦ ὡς σφιν ὠεῖσωι. 

Ἶν δ᾽ ἐπ᾽ ἀναιδείην τρεφθέντες ψεύδε ἄρησθε, 

κωλέω δὴ ἔ ἐστειτον κωμίνω δηλητῆρας, 

Σύντριβ᾽ ὁμῶς Σμάραγόν τε καὶ ΓΑσβετον ἠδὲ Σαβάκτην, 

μόδαμ ὅν θ᾽, ὃς τῆθε τέχνη κωκὰ πολλὰ πορίζοι. 

' έρθε πύρ᾽ αἴθουσαν καὶ δώματα: σὺν δὲ κώμινος 

πασώ κυκηθείη, κεραμέων μέγω κωκυσάντων. 

ὃς γνάθος ἱ ἱππείη βρύκει, βρύκοι δὲ κάμινος, 
τά ἄντ᾽ ἔντοσθ᾽ αὐτῆς κερωμήϊω λεπτὼ ποιοῦσω. 
ἢῦρο καὶ ᾿Ἢελίου θύγατερ, πολυφώρμακε Κίρκη, 

γριο φάρμακα βάλλε, κάκου δ᾽ αὐτούς τε καὶ ἔργα. 

“ δὲ καὶ “Χείρων ἀγέτω πολέας Κενταύρους, 

Ἡρακλῆος χείρως φύγον, οἱ τ᾽ ἀπόλοντο' 

οιεν τάδε ἔ εργῶ κακῶς, πίπτοι δὲ κάμινος, 

υὐτοὶ δ᾽ οἰμώζοντες ὁ ὁρῴατο ἔργω πονηρά" 

θήσω δ᾽ ὁρόων αὐτῶν κακοδαίμονα τέχνην. 

; δέ χ' ὑπερκύψει, πυρὶ τούτου πᾶν τὸ πρόσωπον 

εχβείη, ἃ ὡς πάντες ἐπίστωιντ᾽ αἴσιμω ῥέζειν. 

ΙΕ. 

ἘΤΡΕΣΞΙΩ ΝΗ. 

᾿ ΜΑ προσετραπόμεσθ᾽ ἀνδρὸς μέγα ϑυναμένοιο, 
᾿μέγα μὲν δύναται, μέγα δὲ βρέμει ὄλβιος αἰεί. 
ὐταὶ ἀνωκλίνεσθε θύραι" πλοῦτος γὰρ ἔσεισιν 
 ΨΟΙ,.. 11. 858 

40] 
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πολλὺς, σὺν πλούτῳ δὲ καὶ εὐφροσύνη. τεθαλυΐω, 

εἰρήνη τ᾽ ἀγαθή ὅσα, δ᾽ ἄγγεα, μεστὰ μὲν εἴη, 

κυρβαίη δ᾽ αἰὲὶ κωτὼ κωρδόπου ξ ἔρποι μάζα. 
[νῦν μὲν κριθαίην εὐώπιδα σησωμόεσσαν. 

τοῦ πωιδὸς δὲ γυνὴ κωτὼ δίφρωκα βήσετωι ὕμμιν, 

ἡμίονοι δ᾽ δ᾽ ἀξουσι κρωταΐποδες ε ἐς τόδε δώμα" 
αὐτὴ δ᾽ ἱστὸν ὑφαίνοι ἐπ᾿ ἠλέκτρω βεβαυῖω. 

γεῦμιωί ΤΟΙ» γευμω! ἐνιαύσιος, ὥστε χελιδών. 

ἔστηκ᾽ ἐν προθύροις, ψιλὴ πόδας" ἀλλὰ φέρ᾽ αἶψα 

πέρσωι τῷ ᾿Απόλλωνι γυιάτιδος 

Εἰ μέν τι δώσεις" εἰ δὲ μὴ, οὐχ, ἑστήξομεν" 
᾽ ᾽ χιδδι 5 

ου γὰρ συνοικήσοντες ἐνβώδ᾽ ἤλθομεν. 

Ις. 

ΤΟΙ͂Σ ΑΛΙΕΥ͂ΣΙΝ. 

ΟΜΗΡΟΣ. 
Υ) δ ΡΤ ΤΠ) ) ε ΄ 5: κε, « ᾿ς Ανδρες ἀπ᾽ ᾿Αρκωδίης ὡλιήτορες, ἡ ῥ᾽ ἔχομέν τι ; 

ΑΟΛΊΤΈΣ, 
ε; Ψ ἐν Ψ' ΟΣ Ε ΕῚ γώ Ὡ 

Οσσ' ἐλομίεν, λιπόμεσθ᾽" ὁσσ'᾽ οὐχ, ἐλομεν, φερόμεσθα. 

ΟΜΗΡΟΣ. 

Τοίων γὰρ πατέρων ἐξ αἵματος ἐκγεγάώατε, 

οὔτε βαθυκλήρων, οὔτ᾽ ἄσπετω μήλω νεμόντων. 

ΕἸΣ ΤῸΝ ΟΜΗΡΟΥ͂ ΤΑΦΟΝ. 

ἜἘνθάδε τὴν ἱερὴν κεφαλὴν κατὰ γώϊω κωλύπτει, 

ἀνδρῶν ἡ ἡρώων κοσμήτορω, θέιον᾿ Ὁ μήρον. 



ΑΠΟΞΣΠΑΞΣΜΑΤΙΑ ἘΠΩΝ. 

Α. ἘΚ ΤΟΥ ΜΑΡΓΙΤΟΥ͂. 
7 " 8 3 »Ἥ 5 5 

Πόλλ᾽ ἠπίστατο ἔργω, κακῶς δ᾽ ἠπίστατο πάντα. 

τὸν δ᾽ οὐτ᾽ ὧρ σκαπτήρα, θεοὶ θέσων, οὔτ᾽ ἀροτήραι, 
οὔτ᾽ ἄλλως τι σοφόν" πάσης δ᾽ ἡ ἡμάρτανε τέχνης. 

7 7 ε 5 ΄ 

Μουσάων θεράπων καὶ ἑκηβόλου ᾿Απόλλωνος 

Β. ἘΚ ΤῊΣ ΘΗΒΑΙΔΟΣ (ΚΥΚΛΙΚΗΣ). 

Αργος ἄειδε, θεὼ, πολυδίνψιον, ἔνθεν ἄνωκτες ς 

« ἃς ΣΝ ἐ ὟΝ τ 7 Ζ 

ἀμ λυγρῶ φερων σὺν Αρίονι κυωνοχωίτη 

αὐτὰρ ὁ Διογενὴς ἥρως, ξανθὸς Πολυνείκης, 
πρώτα, μὲν Οἰδίποδι, κωλὴν παρέθηκε τράπεζαν 
ἐργυρέην Κάδμοιο θεόφρονος" αὐτὰρ ἔπειτώ 

χρύσεον ἐμπλησεν καλὸν δέπας ἡδέος οἴνου, Ιο 

ὑτὰρ ὅγ᾽ ὡς φράσθη παρωκείμενα πωτρὸς ἔσιο 
τιμήεντω γέρα, μέγω οἱ κωκὸν ἔμπεσε θυμῷ. 

λψα δὲ παισὶν ἑδὶσι μετ᾽ ἀμφοτέροισιν ἐπαρὰς 

γωλέας ἡρῶτο: θεὸν δ᾽ οὐ λάνθαν᾽ ᾿Ἐριννύν' 
᾽ οὔ οἱ πατρῷά Ὑ ἐνὶ φιλότητι δάσωιντο, 15 

ἦεν δ᾽ ἀμφοτέροισιν ἀεὶ πόλεμοί τε μάχαι τε, 

ἰσχίον ὡς ἐνόησε, χωμαὶ βάλεν, εἶπέ τε μῦθον" 
ὥ "μοι ἐγὼ, σταιδὲς μοι ὀνειδείοντες ἔπεμψαν. 

ὖὗκτο Δὴ βασιληϊ καὶ ἄλλοις ἀθανάτοισιν, 

χερσὶν ὑπ᾽ ἀλλήλων καταβήμεναι "Αἴδὸς εἴσω. 20 

Γ,. ΕΚ ΤΩΝ ἘΠΙΓΟΝΩΝ. 

Νὺν αὖθ᾽ ὁπλοτέρων ἀνδρῶν ἀρχώμεθα, Μοῦσαι. 
58Ὲ2 



404 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΙΑ ἘΠΩΝ. 

Δ. ΕΚ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ (ΣΤΑΣΙΝΟΥ.). 

Ψ . »“. Ἢ ΕἸ » 

Ην οτε μυρία φυλω κατὼ χβόνω πλαζόμεν ἀνδρῶν 

βωθυστέρνου πλάτος αἴης. 
Ζεὺς δὲ ἰδὼν ἐλέησε, καὶ ἐν πυκιναϊς πραπίδεσσιν 
σύνθετο κουφίσσαι ἀνδρῶν πωμίβώτορωῳ γαῖαν, 
ῥβιπίσσας πολέμου μεγάλην ἔριν Ἰλιακοῖο, 
“7, 7 7 ᾿ ὰ ς δι ἐς ͵ 
ὕφρω κενώσειεν θανώτω βάρος" οἱ δ᾽ ἐνὶ Τροίη 
ω ΄ "Ὶ ,» ἢ 7 " ῃ 
ἥρωες κτείνοντο᾽ Διος δ᾽ ἐτελείετο βουλή. 

Ζήνω δὲ τὸν ῥέξωντω, καὶ ὃς τάδε πάντ᾽ ἐφύτευσεν, 
3 5γὴ 2 3 "“ “ ὟΝ τά ΕΣ Εν 5 Ὑ 

οὐκ ἐθέλεις εἰπεϊν" ἵνω γῶρ δέος, ἔνθω καὶ αἰδώς. 

“ Ἂῆς 

αἴψψω δὲ Λυγκεὺς 
«β ΄ Ν Ζ “Σ᾽ Τηὔΐγετον προσέβαινε, ποσὶν τὠχέεσσι πεποιθώς 

ὠκρότωτον δ᾽ ἀναβὰς διεδέρκετο νησον ἅπασαν 
Ταντωλίδου Πέλοπος" τάχω δ᾽ εἴσιδε κύδιμος ἥρως. 
δεινοῖς ὀφθαλμοῖσιν ἔσω δρυὸς ἄμφω κοίλης 
Κάστορώ θ᾽ ἱππόδωμον καὶ ἀεθλοφόρον Πολυδεύκεω. 

ἊΨ 5 χ » 5) Ἂς ἮΝ ᾿ι 

γύξζε δ ὧρ γχι! στῶς τὸν Καάστορω 

Ε. ἘΚ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΙΛΙΑΔῸΣ (ΛΕΣΧΕΩ). 
27 ΕῚ 

Ιλίον ἀείδω καὶ Δαρδωνίην κλυτόπωλον, 
γῶν ω ΜἾᾳ, 77) 

ἧς πέρι πολλὰ πάθον Δαναοὶ, θερώποντες "Αρήος. 

Αἴας μὲν γὰρ ἄειρε καὶ ἔκφερε δηΐοτητος 
ἥρω Πηλείδην, οὐδ᾽ ἤθελε δῖος ᾿Οδυσσεύς. 

"“7" ΠῚ ͵΄ »" ΟῚ Ἂς τς "4 

σῶς ἐπεφωνήσω ; πὼς οὐ κωτὼ κόσμον ξείσες : 
7 Ν ΄ "7 ᾽ "Ν 3 7 

καὶ κε γυνὴ φέροι ἄχθος, ἐπεί κεν ὠνὴρ ἀναθείη. 

Πηλείδην δ᾽ ᾿Αχιλῆω φέρε Σκῦρόνδε θύελλα" 

ἔνθ᾽ ὁγ᾽ ἐς ἀργωλέον λιμέν᾽ ἵκετο νύκτος ἐκείνης. 

ἀμφὶ δὲ πόρκης 
7 ᾽ τᾷ - Ὁ »..»».ν 7 

χρύσεος ἀστράπτει, καὶ ἐπ᾽ αὐτῷ δίκροος 

28 

35 

40 

Ἠ 



β ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΙΑ ἘΠΩΝ. 

γὺξ μὲν ἔην μέσση, λωμπρὴ δ᾽ ἐπέτελλε σελήνη. 

αὐτὰρ ᾿Αχιλλῆος μέγαθύμου φαίδιμος! υἱὸς 
Ἑκτορέην ἄλοχον κατάγει κοίλας ἐπὶ γηως" 
παῖδω δ᾽ ἑλὼν ἐκ κόλπου εὐπιλοκώμοιο τιθήνης 
ῥίψνε, ποδὸς τεταγῶν, ἀπὸ πύργου" τὸν δὲ πεσόντω 
ἔλλαβε πορφύρεος θώνωτος καὶ Μοῖρα κραταιή. 
ἐκ δ᾽ ἐλετ᾽ ̓ Ανδρομάχην, ἠύζωνον παράκοιτιν 

ἔχτορος, ἥντε, οἱ αὐτῷ ἀρίστηες Παναχαιῶν 

δῶκαν ἔ ἔχειν, ἐπίηρον ἀμειβόμενοι γέρας ἀνδϑί. 
αὐτόν τ᾽ ᾿Αγχίσαο γόνον κλυτὸν ἱπποδάμοιο, 

Ϊ Αἰνείαν, ἐν γηυσὶν ἐβήσατο ποντοπόροισι, 

ἐκ πάντων Δαναῶν ἀγέμεν γέρως ἔξοχον ἄλλων. 

β 
ς. ἘΚ ΤΩΝ ΝΟΣΤΩΝ. 

ΗΒ δ᾽ Αἴσονω θῆκε φίλον κόρον ἡβώοντω, 

γήρως ἀποξύσασ᾽ εἰδυίησι πραπίδεσσιν, 

φάρμακα πόλλ᾽ ἕψνουσ᾽ ἐ ἐνὶ χρυσείοισι λέβησιν. 

Ζ. ἘΚ ΤΩΝ ΚΕΡΚΩΠΩΝ. 

᾿᾿Ἐξαπατητηρές τ᾽ ἤσαν καὶ ψεῦσται 

Η. ΕΞ. ΑΔΗΛΩΝ ΤΙΝΩΝ ἘΠΩΝ. 

Ὡς ὁπότ ἀσπάσιον ἔαρ ἤλυθε βουσὶν ἕλιξιν. 

φήμη δ᾽ ἐς στρατὸν ἦλθε 

Ἂς Ἂς ᾽ Ἀ Ὧ 

ἂρ γὰρ ἐμοὶ θάνατος 

Ν λ 7 ΄ )« κα 
Τρουνὸν μεν δαΐοντο' μέγας δ Ηφώιστος ἀνεστή. 

ϑωρήσω τρίποδω χρυσούατον 

᾿ χαλκῷ ὠπὸ ψυχὴν ἐρύσας 
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406 ἈΠΟΣΠΑΣΜΑΤΙᾺ ἘΠΩΝ. 

τώμ᾽ ὠτειρέϊ χωλκῷ 

βαρύβρομω θωύὔσσοντες 

συρίζουσω λόγχη 

ὠελλοπόδων δρόμον ἵσπων. 

ΒΕΒΑΊΤΑ. 

α΄. 112. ἴΏ τηᾶῦρ', 4616 Ριδέ, 
ε΄. 2412. ἴῃ τηλῖρ, ἃ46 βαλῶναι. 

(. 186. ἴῃ πηᾶῖρ'. 46]6 ξιδέ, 

κ΄. 68. ἴῃ πηᾶῖρ. Δ6 46 ἄβξασαν. 

ξ΄. 183. οἵ ο΄, 290. ἴῃ τηᾶγρ'.. 8446 ξαλῴη. 

σ΄. 264. ἴῃ ὨγᾶΓρ'. ροϑῖ οὐ ἔοῖδ᾽ 46 ξαλώω. 

υ΄. 227. ἴῃ πιᾶΓρ,, 4616 βάδοι. 

Φφ΄. 91. ἴῃ ΔΙ. δάάθ ἀάξατον. 

ΤΕΛΟΣ. 

“ὧι 



ΠΊΙΛΔΌΙΡ ΕΝΑΑΜΕΝΤΟΙΌΜ, 

ΠΟ 1 Ἐ ΟΟΡΙΟΒ ΑΜΒΗΟΒΙΑΝΟ ΑΝΤΙΘΦΙΊΒΞΒΙΜΟ 

᾿, ΕΌΙΟΙΤ ΑΝΟΘΕΙΌΒ ΜΑΙΌΒ, 

ΝΟΊΏΊΣΤΙΑ ΕΤ ΕΧΟΕΒΆΈΡΤΑ. 

-----ο’»..-- 

ὔμμ ΒΟ ΠΟΥ ἴῃ Οὐ γββθαιη ᾿γὼ 1ῃ Ρ]]ΟΪΟρΌΤιΠ ρ αι! αιη 

δἰ ΠΟΥ ΘΧΟΘΙῬίι1ΠῚ 5 0]1ΟΘγῸ αιποαι! ἢ οχ οἄϊο ἃ Μαῖο [Πἰᾶοὸ 
ΜΔ σοαΠοο δα οὐἹοιμη ἩΟΙΠΘΙῚ βιμά!αιη ἔδοογοῖ ἢ Ῥγὸθ οί υΙβ5 

ΠΘΟΘΒΘΑΓΙ ΠῚ οδῦ τ οχ Ρτΐδιοπο 1}1π||5, οἱ ααυδηζιχη ΠΟΥ ροΐοβί 

Ῥϑι1ι5. νϑυθ]5, Ομ ηἶὰ τορθίδμι ααδὸ δ οοάϊοθ {ΠΠππ σορποβοθη- 
αι γαϊθηΐ. 

Ἐδβί τίδαπο 1116 οοάοχ οχ οὰ Βιθ)οίμθοο Αι θγοβίδηε ρατίθ αἰιδ 
Ἅ1πὶ ἔποναΐ 90. Ἰσθμοῖ ΠΡ μοἰ : ἄθαιιθ οὸ 5ῖς Μαῖιβ: ““Αηίθ 
“ἢ οὐγ8. ΠΟΒΙΓᾺ5. Παΐαγα ΠΓΟΠΊΘΙΊΟΙ ΘΟΑἸοῖ5. ἀρι πὸ5. ἰαίθη8. 6}1185- 
᾿“χη061 ἔπι, Τὰθον αιδάταίιιβ τη γα θιι5. [0115 Ῥᾶι]ο ΤΏ]Π15 
᾿ἐ βοχαριηΐα οοηδίαη8, ΠΟΥ ΟΠ] 54 1160 Ρᾶγ5. δηΐίοα οοἰογαΐαπι 

“ ρἱοξμγαηι Χμ οαΐ, ΠΙδοιὴ δ]! ποα ἔδοϊηιι5. το ρυβθηϊδηΐθῃη, 
ἐ Ροβίϊοα νϑιὸ δοηιδιοϊγυὶδ οἰναγ ἐδ οἸυιιηθ ἈΡΡ]ΙΟΙτ15. οὐέερεϑαέειγ:, 

᾿ἐαιιδ. αἰταποῖ γῃϑρβοάϊαγι ἀριιτηθηΐα Ρ]θυ θη 16 ᾿δμηθη βοθ 1 

᾿ς Ποιηοιῖοα ατοδ οοητηρηΐ. ΓΤ ἢ τπθιηογ 115 ΔΙ αϊθιι5 Μοηί- 

ἈΠΟΟΠΙ οἱ δου 46 ἤος οοάϊοθ Ἰ1101}15. ΤΏ]η115. ΔΟΟΌΓΑΓΙΒ. 118 

ΠΟΡΡῚ : ““ Θραυάζιν ᾿ἰδητι6 αὖ ΠῸ5. 4} ΑἸ] ἢ Ἰ551}16 ΓῸΠ ἸΠΒΡΘΧΙ- 
᾿ς 115 οἵ βι1δθ ιιοάαϊιθ ΘΗ Γι 5661 τ] ἀἸηλῖι5, πη ἀθηϊαιιο 

Ε τΔΠ11 οΟἸοῖ5. παϊισαμη νἸοθβάιο ἀοοθᾶϊηιιβ. Εἰ ἸΠΡΘῊ5 αΌΠΔ Δ.) 

ΤΕ ἸπθιηὈγάποιιβ αστθθοιιβ οοάθχ πηϊνογβαιι ΠΙαάθηι αιιη γα 15 ῬΓΌΡὸ 
᾿: Ἰείου δ Θομ τ πθηδ Ἰἀθιμαιιθ ἴῃ ῬΥεθοῖρα 5 ροδιηδίῖβ ἰοοὶβ ΘΟ ρ αι ΓῸ5 
Π οὐ σοι 85. ῬΥΊΒΟΙ 116. ΟΡΘΙῚ5. τ 06 }}]ὰ5 Ὄχι θυ. αι. 4α]ο- 
Π απ τη ρΡοδιυηαΐο ᾿ἰδυ δι 15β᾽ γι ηλ οϑῦ ριοίιγα ἈΠ πβιγαθαΐυνσ. οῦ 
Ἐδαιΐθη ΟἸτι Ῥἰοἴττδο. ο}τι5 ΘΟ ἰοὶβ. ἐπουϊηῖ, ἀπο ααυϊάθην οχ ᾿ηῇτ- 

ΠΕ χῊ15 πλΠΠΙβα τι πιθιηθγῖ5 ἀθἤηϊγο πὸη ἰϊοοῖ : βοά ταιπθη αυΐα τὸ- 

Πα υῖαβ. Ἰποο τηθ5. ̓ ῃὰ ἈΓΡῚΙΠΙΘΏΓΙ5. ᾿ποι 56 ῬΙΌΧΙ ΙΒ νΘΥΒΑΤῚ νἱ- 
᾿ αἸδηλιι5, τηουο οχὶβι πηδπάϊιηι οδί, Η ομιθυιὰ. της ἴα πυϊηο- 

ἐ τοδὶ ΡΙοΐασα ἸΠ οΥβΠποίιη οἵ ἴδ δραίϊοβο [Πἰθγασιιὴ ΘΌΠΟΓΟ 

ΠΝΟΙ,. 11. 86 



4 1Α}15 

“ς βρυ!ρί ηϊ ΥἸΧ ὍΠῸ ἹΠΡΌΠΕΙ νΟ] τ] 6 ΘΟΠΓΙΠΟΙῚ Ροίμ]58θ. Αἰαα, 
«ς ρᾳ 4ιυϊάθιη βου ρΡίο οἱ ριοίαγα φιαγέο ΟἸΤΟΙΓοΥ γα] φιυϑγυέο ΟὨΥἸΒ[18 
ςς Ἠρ ξογϑ δεδοιῖο τ ἀριηοορβ ἀοοθὈϊπλι5. οἰαθογαΐα ΠΟΡ15 ντἀοία) 

«ς Ῥἴ ΘΟὨΒΘΟΙΙ5 ΤΟΙ ΡΟΥΊθιΙ5. οἰπὶ οἵ γοιβίαίθ οοάοχ [ΕἸ βοοεγοῖ 6 

«(ῃ «ΟὨΠῚ Π]Δ 115 γϑηϊδβοῦ 41 ρΥΔΡἢ 15. Ῥοΐμι5. Δ π] ΓΔΓΠΟΠΘΥ 

ἐς φιιᾶ πη Ροῦβθοβ ἰβοϊοπθιὴ οχροίογοί, ἃθῖτο ἴῃ ἔπιιδία ΤΩ]ΒΘΥΥῚ 

“ς Π155115 δίς 1ἃ τὰ ΠιΘΙ ὈΓΔΏΔΙ ΠΏ] ῬΑΥΒ. ΡΙοΐα ἀΔιη 56:16 ΠΟΙῸΝ 
“Ξ ρρῃβιιηρία ΓΘΒΘΡ ΔΙ ἔ.11᾽, ΘΑΥΤΏΘῊ ἘΠΊ ΘΙ μαι Δ]]ΟοΓοίι" 1110 6 

“ἐς φρρίο, πο 1ῃ ροϑδέϊοο ρὶοίιιγεδ ἰαΐογε ϑογιρέιηιν τιθοθββαυιδ γαῖ]ο 

“ς ρρῃβουνδίιη) οϑί. Ἐπ βᾷηθ ΘΟΟΙΟΙΒ. ΘΟΥΤΡΙΟΙ οδΥηθη ἩΟΙΉΘ 

“ἐς οὕσῃ ΔΌΟΪοτ6 ἔπ 1{π|5 νου : ΟἿ] ΤΟΙ ΔΥριπηθηΐο οϑῦ (04 νοϑὺ 

«“ἐ |φιιοαιιθ 1ἢ ἀνοῦϑαι, ΤΟ ὈΓΔΠδ6 Ῥᾶγίθ δχαιδίοβ οὉθΟΙΒ5 Ραμ ἴορυ 

“ς γῃρῃ[15. ΘΟΟα]υ1|. ᾿πνθη 5 ΘΠ ΠΕΡΘΙΊΟΓΕ ἰδία οἠμαγέδδ οἷ 

“ς ϑἰνιέϊηε, οὐδέερ᾽.67.6 νἱϑαυη θϑί, αὐἱθιι5 πο Ἰδῖὴ 11185, 564 διρὶ 
πηθηία Ῥϑῖοα ᾿Ργογ πὶ δία δα οῦ βομο]α α186 ΡΙοΐατΙ8Β 1 

“ς Ἰαβύ 815 Ῥυοαθθβθηῦ βθθοιϊο ΟἸΤΟε Χ]Ἴ]1ΠΠ1. ᾿ηβουρία 58 

“ Ἐπρὸ ἠδ Ἡδοιηθυῖοο οοάϊοθ 81}}}] ἀθιησμι το αααμι ἔμπης ΠῚ 1 
δ νουβι5. απ] ἀθιη ῬΔΡΊὨ5 ὈΙοίαγα Τηθιη Ὀ Δ Π15 Οἶτηι πηροβιία ἴὰ] 
ὨῸΡΟΙΊΙ5 ᾿ἰογαΐδ ; ἢ ΔΥΘΥβῖ5 δαΐθιη Ὀομιγοῖηα οπᾶγία ΠΊΘΙΩΌΥ: 

15 Δ ΠΕ ΘΓΘἢ5 οἵ ῬΙΌΒΔΙΩ ΟΥ̓ΔΕΟΠΘΗΙ Ρ 88 56 ἔθ θη 5." | 

Μοχ 5ιδῖ 1ῃ οοάϊοθ ποὺ Γδοίδηο ορούδηι Μδιι5 1ἴὰ ἜΧΡοηΪϊΐ 

Ῥυμηι5. ἔπι ἸΔΡοΥ δοηιδιοῖπαϑ οἰναγέαδ βῖπθ 110 1ΠΒΟΙΊΡΊΟΓΕΙ 
ΒοΠο οι ἀδιηηο ὦ πιδηιγαγὶδ ὠϑεἰϊθγε αἴατι τὰ σαγηιθη, ι 

“ φιογλοιηι, ἦγ λας ζιμηυθγὴδ ἀγα γ ροηθγ6. Αναἶβα βοθο πα ἃ 

“ς ΠΙσρῃΐξοι Δα]  πτὴ οἰ ΒοΠο  Ἰαβίαι απ θα ΠΟΙ 115 ΘΟΠΓᾺ]1 : ἰα! 

ἐς γρβᾷ ρῬοδίδϑε. οδυτηῖηδ Δβίουβο ρ] α]Π6 ΘΧΒΟΥΡ51, ΘΟΓΙΠΊΠ 16 ΨΔΙῚ; 
“ὁ Ἰδοομοϑβ ποίαν! : ομηηΐα ἀθηῖα 6, βεηεν γι ο]οοῖ, οΔΥΤΉΘΗ ! 

“( βοῃο] 18, δα )ιβίϊπμη 1Π|4615 ογάϊηθιῃ γϑίς}1. | 

᾿ΥΔΠΒΙΠΉ115 ΠΟ. ΟΠΊηΪδ, 1186 46 Ρ᾽οίατ15 ἀραῖδ βιὰ ἴῃ ὀνυῖραι 

α15 1115 οροῖὰ ρμοβιία παιγαΐ Μαὶὰβ; 4186 Τθρϑίθεε ουσϑ ουΐ 6], 5 

4115 Πδῆς δἔϊαμ γο] τη! 15. ΜΘαΙΟΙ Δ 515 Ῥαγίθι ρα ὈἸ]Π]οσἹ ἔστ 
οἴη (θυ 18 ΘΟΠΊΠΙΠΙΟΔΓῈ νοϊοί. Ηοο πππμ Δα !μηι18, ΘΧ 6 

Θδητα ΟρΟΙΒ οὔ οΧχ ᾿1ρ88 ῬΘυΒΟ ΔΙ ΤΟΓΙΙΊΔ 6 ΡὈ]οίαγιιμ ἔδοϊ6, 1 
115. 4185 ἸΏ ΔΗ ΠΑ 1115 ἸΠΟΠΕΙΏΘΏΓ5. ΨΙΒΙ ΠΟΙ 51Π}1}}Π1Π|8, ΠΠΘΙΓΟ οὐ 

σοῦ Μαϊιηη, ροίαγαβ, οὐ τηδὨ] ϑβύιχη βι0 Θᾶ8. ΠΟῚ 6586. τϑοθηΐ 
51Π18 5, Πα 116 ροβῦ ααϊηίιμη ν6] βθχύμηι ποβίγϑθ 8618 ΒΘΒΟΙ ΠῚ 00 

ἴροῖα θϑ86. ΠῸῚ Ῥοββθ: πάρ θϑάθιη δοίαϑ ΒΟΥΡΌΟΠΙ ΘΠΙΟΟΘ. 
αυδη ΡοΥΠΠθηΐ ἀββιρηδηαα οί. Αα πᾶποὸ ᾿ΐδαμια τϑαϊθηβ Μδῖι 
ΡΘΙΡῚ 1ἴ8: 
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ΕΗΔΟΑΜΕΝΤΑ ΑΜΒΗΟΞΙΑΝΑ, 9 

ἐς ὝρΥβι15 [1Π Π15 ἔγαριηθη 15] ρώθηε οοἰηρογέλ τυ υ 1} : Π6- 
Φ 416 5:ηρι]α δήθ ἐγαριηθηία 864 Δα Ἰποΐδο ῬΙ οἴ το ἈΥΡῚΙΠ] ΘΠ 1] 
᾿ς ΒΘΙΊΡΘΥ ΘΔ γαηΐ, τ {1|8{15. ΟΪΓΊΠΠ 16. σΑΡΙΠΠ 115, ῬΙοΐαγα θἔδτη, 
Φ αὐ Τ65 {0}1{, 5 Ρ6 ροβίροϑβιία, ργορίθιθα αποά ἤφὸ δα] ὁοηβθαιθη- 

Ὁ ἴθ Ῥοδιηηδῖ15 ἰΟΟΙ1Π1, 4111 ΠΟ ῬΘΙΐ, ΡΟ πογοῖ. [Πηδατιερατιο 
ΞΖ ρΟΟΠΟΙ5. ΡαρΊηδ, ὨΪΒῚ θαι Ῥιούιτα Θοοραθαΐ νϑῦβι15 4 δἰ ΓΟ 51- 
ἐργᾷ νἹΡΊΠΓΙ ΟΠ ηι, 4 αιοά ΘρῸ 6 ἔγαρυηθηῖ5 ΧΧΥΤΤΠΠ. οἱ 
ς ΧΧΙΧ, ΘΟρΡΠΟΥΙ, ΠΟΥ ἘΠῚ ΘΙ Β1ΠῚ ὙἹΡΊΠΓ ΨΘΓΒΙ15 ῬΑΥΠΙΩ 1ἢ Δ ἢ- 
ἐ το ῬΑΓΓΠῚ νΘΙῸ 1ῃ ΡῬοβίϊοα ΠἸΘΙΉ ὈΓΔ ἃ 510 ἸΠ ΘΙ 56 ΘΟΠΒΘΟΑ ΠΙΠΈΙΓ, 
4 πὖ ΡΙοίαγα πἰγᾶαιιθ 511 ᾿ηοροβιία, 5ρ8 111 νΘΙῸ ἰαπίιπι ΟΡ Θϑτὴ 

4 γρὴ Ρογοδΐ ἡιδηζιιη} (ΟἰΠ 61 ΟἸΠΠΙΠΟ ὙΘΥΒΙ 115. οἵ Ῥγρίθγθα οοΐο 
ὁ ἸῃΒΟΥῚθΘΠ15 Οριι5. οϑί. Ηΐπης οἴϊδηη οορηῃοβοϊπλι5. ΘΟ Ἰοθ μα ΠΟῚ 
“ υ1586 νοσηθη, 564 γι ααυδατγαίιτη. 

“ υδᾶδ Ρᾶγίθβ νϑυβι τ [ΘΥΓΊ ἢ ΘΟ ΟΑΥΊΘΒν 6 ΘΟΠΒΙΠΉΡ 51 ΘᾺ 5 

Φ ΘΡῸ ΒΌΡΡΙΘΟνΙ αὐ! θη 5664] ἰᾶιηθη 511] Θοῦ]5. [1615 Ὁ ηχι. Ὑ ουβιιβ 
ς δΠαυοῖ ἴῃ τη6 115 ῬΔΡΊΠΙ5 ἀθβιιηΐ, 4105 ῬΑΓΓΏῚ ἃ ΟΥΙΓΙΟΙ5 ΘΧΡΌΏ- 

6 οἴοβ δια η0 ῬΔΥ ΤΠ Θί] γη ΒΟΥ ΑΓ ΒΟΘΟΓ ἴα ῬΥΘ ΘΓ Π15805, ατιἃ 

4 ἐα τ ἀοοίο ἰδοίουἹ μον 86 ἴδ. }]6 ἡπαϊοατο Προ. 564 πραϊ οὺ- 

6 χουθιι5 βουρίπγα οαγοῖ, απδηητδηη Πά θη ἃ ᾿ΠΡΥΆΤΙΟ ΠπιηῸ οΟξονο 

Φ ὨΠΠΟ ΓΘΟΘΠΗΓΟΥΘ ΒΘ ΡΘΗ ΠΊΘΙῸ ΘΟΥΓΘΟΙ: Βιιηΐ, 
“ς Αὰ ρθηῆιβ ΗΟοΙΠΘΙἼΟΙ ἰοχίι5 Θορποβοθπάιμη αποα δἰποαΐ ΘΡῸ 

“δος ἔγαριηθηΐα οἰιπὶ θα. οἱ οοά ἃ. οοῃίι}ϊ. ΑΟ ῬυΙ πὴ αι] 6} 

6 χη} {15 ΑΑὙἸΒίαυοΙ ποίδί!β ᾿θο ΟΠ θ115 τὴ ῬΥΊΠΟΙΡῚΒ. ΟΥἸΟΙ τϑοθη- 

ἐ ΒΙΟΠΘΠῚ ἀΘρ ΓΘ ΠΘΠ 1556. ΘΟΒΕΘ ΔΙ : ΠΊΟΧ ΘΟΠΙΓΑΓ5 ΡΓΌΡΘ οἰ ἀθη} 
Κ ΔΙ δ ἀν οΥ8185 ΟΠ Πι ΘΠ ἀπ 1ἢ ΔΑ ΠΠ ὈΓΟΒΙΔ 15 ΓΓαο ΘΠ Γ15 ψα]- 

ς ρας] 116 ἔογ 6 Τθχίι τ ̓ Π6556 ΘΟρΟΥ] ; 14 ααοα πηθ βοῃο τα ε- 
ἐ ῃρία ΟΠ ῬΥΊΠ15 ἀοιιουηΐ, Τ8ι τἀπλθη δάπιιο τη θα ]Ἰοο 5 νὰ- 

6 ΤΊΔΙ ἢ) ̓ ΘΟΓΠΟΠ ἢ ΒΘΡῸΒ ΘΔ ΠῚ ΟΥ̓ΓΟΙ 1 ἴδη ΠΟ] ἰδπηηῖιο ἴη- 
ἐ ἰαοΐο 5010 ΠΟῚ ΒρΡϑυπθηΐ. 

“ Αρθ γϑῸ τί ᾿ρβδηι δογέρέμγαηυ Ῥαιϊο ᾿ς δοοι 115 ὈΟΓΡΘη- 

ἐ ἄλγη, οΔ]ΠρΡΤΔΡ ΙΔ ὴ ῬΥΠ.Ὸ ΘΟΠΒΙἀΘΙῸ, ατιδηὴ Ῥαιϊιοα ΡΥ  ϑβᾶ 5ρ6- 

ἐ ΟἸτηηδ, ΠΕ]}}115. νΘΙῸ ἃ11π|5 ΘΟ οΧχ ΑΑΤΩΠΓΟΒΙΔΠ11Β ΘΟ Π]ΡΑΓΑΤΘ ΡΟΒ56 

ἐσνιάρίν. Οὐοὶ οοάϊοθβ ἀρια ΠῸΒ ἈΠΕΙΠ ΠΒΒ1Π}1 ὉΠΟΙΔΠΠθιι5 {π16- 
ἐΤῚΒ ΠΙ ἔοτο βιηῖ. ΕὙΟΠπίο ἴῃ ρα] ρβθβίο 580. ἔδυγηθ α]η11 οὐ] 115 

ἢ ΘΡῸ ΒΟΙΡΕΤΓδ6. ΒΡΘΟΙΉΘΙ 1ῃ 6]118 ΟΡΟτιη ΘΠο πο ργοοιάϊ. Ῥρη- 

ἐ ἑαῖοιοῃι5 δά ἀϊίο Φοβιιθ ἰΌγο, 41 οοάθχ ογθἸ[Π} 5ΟΧΤΙ βεθοι}. 
Νιαζίδη οὶ ΒΟΙΠΟΠΘ5 5260 1} οοἴαν! νοὶ] ποὴϊ. ΑἸ ααεράδῃι 
ΠΟΙ γα ηθ αἰ ἰηίτα Ὑ11. οἱ 1 ΧΌ βέθοᾺ}} οχαγαΐθθ ν᾽ ἀθηξΓ. 

᾿Αἴαιιο ΘΡῸ ΟΧχ 15 (ἀοἸθβί!οῖ5. [ΘΒ 115 ΘΟΠ] ΘΟ γα} ἴδοογο πιδ} 8], 
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ΠΠΑῸῚ5 

4αδηὶ δ ῬΑ] οργάρἢΙ ῥχοίτιτα 1|ἃ ἀριια ΓΕ 5 πιδρΊΒΓΤῸ5 οἵ νὰ]- 
σαΐα ΘΧΟΠΊΡΪα ἀρρο το. Ῥόοῖτο ἴθ ργθἸοῖ5. οοαᾷ. ΑἸηθργοβδ. 
Ἐτοπίομιβ αὐ!άδιη οἱ Ῥρηίΐαίΐθιοῃι ηυδαγαΐα ῬΥΟΥΒΙ15. ΒΟΥ ρίατ δ 
5Βο Ῥάιο ᾿πογ ΠῚ ΤΠ ΠΟΥ 65, ΠΠ 6 Υ15 νοτῸ Α οἱ Ξ' δα ἀθίθυἹΟΥ Ὁ Πῆ 

ΓΟΥΥ Δ. ΒΘΙΏΡΟΙ πῆ Χ15, ΠΟΙ ΒΒ δ η οἵ Ρουθ Ἰββϑιτηαὴ ΠᾶπῸ 

ἩΠοΥἸοᾶπ ΠΟῚ ἸΟΠΡῸ 564 Πίι πίον }}Ὸ ; αὖ τϑ]αθ Δηρι]ο- 

586 οἵ ΟὈΪοηρθο οἱ ΔΥΓΠΠΟΙΟΒῚ5 ΔΡΙΟΙθιι5. ἀπιοῖεθ 0 Ἡ ΟΥ Θ Ἰοδ6 511- 

ΡῬ]Ιοϊαΐθ ἰΙοηρο ἀἸβοθοά θη. Θιμα ρὶ τα ἢ Ετσαριποηίογιτη {Π|46}18] 

᾿που] θη απ ΒΡΘοι θη. ΟΠ ἀΘΠτ1 ξΟ 6 ΟἸαΓανῚ αὖ ἀρθυηι ΘΟαΙΟΙδ. 
δοῖδϑ. ΠῸΠ ἴδ τηθὰ νο]πίαίθ. αιιδη αἰϊοπο Ἰπάϊοῖο ἀἰθῇ 11 γἱ-. 

ἀραίατ. β 

“ Θιυιοοσοί 8]Π16 1115. ππτη οἴϊαιη ποές ογέμοργαρηήσς εἐ ογλέλοο ἴῃ 
15 νϑίθυ 1 Π}18 ἔΓΑΡΊ ΘΠ 15 ρραγοδηΐ ἃ, ΑἸΟ ΘΠΙΠΊΨΘΙῸ ΠῚ16 ΤΠ {ἃ 
ΘΟ] αϑιη 01 βιρηδ νυ] 1586, 4 Πα τδγη ο᾽ αἴθ οουηρ  αγα ΟὈταΐ, 4}18 

(Θπηριι5 ΔΡοΪθνιῖ, 411 βοδ!ρσιιτη βιβδία!, [ἃ ἀθηῖαιο ΠΠΡυτῖο- 

ΓᾺῊῚ ἸΠΟΌΤΙα ν6] ΟΥ̓ ]510 ν 6] ρθθΠΘ [θ η6 16 οἵ Ἰποοηβίδηΐοι" ΔΡΡΙΠΧΙΪ, 

Νοίαᾳ αᾳυϊάομι ἀροοοροβ [ἀροϑέγορἼηι5] δηίίαια τηδηῖι ἀΠΠρ ΠΟΥ 
ΔΡΡΙΠΡΊΓαΙ, Θ᾽ αβαιιθ ῬΥΘΘΟΙ ΑΓΒ. ΠΒ115 οϑῦ 1 ΘΟΠΒΘΙ ΘΠ(15 νουθο- 
ΤΠ ΔΕΡΊΠΘΠΓ15, αὖ Διὸς δ᾽ ἐτελείετο βουλή. ργύξινην απο 16 

Ποῖΐξθ οοξονδ Τη8 11 ῬΙΠΡΊΠζι1 ΓΌΥΠΠ15 ῬὈΥΊΒΟ15 Η οἵ  νο] 1. Ατ- 

απ ὮΙ ΒρΡ1ΓἸἔι15 ΒΘ ΡΘΠΙΙΠΠΘΙῸ ῬΓΘο  υ Π {πΠ τ: ΠΟΠΠ ΤΠ τ 1η ἴῃ 

νοσοδθα]ο προ ἃ 116 ΟὈβουναΐοβ ΤηΘΙΏ1η1. [ςτὸ 1 οἵ Ὑ᾽ ραπ- 

οἴ} σΟΙΙΠ ΠῚ Ῥ]ΘΙΠΠΊ 116 1 ΟΔΡΙ6 ροΥαΠΐ, ν6] αἰ] ΟΙΌΒΘΟΒ ογᾶς- 
[1 ν6] αι νοσδ θα] τὴ 1ΠΟΙρΡΙΐ, ν 6] 4115. (6 οδιιβῖ5. Εἰβϑύ θίδῃ 

ὑποδιαστολὴ (9) νε] (:). δι ὑφὲν (7) ἴῃ νογθ]5 οοιηροβιίβ. ἔΕἰδί 
Ρουθ. ρούμι. Ζ71οέω αυοα δἰπηΐ δεδϑογίρίιην πυιβα δ] 

ν] 665, 566. 14 νοὶ] ΘΟΠΕΠΠΙΠ1ΠῚ 5011 1011, ν 6] 5 Ρ6. οὐ {{π|,, ναὶ 

(ρηηο 6 τοαπηάαΐ, ν6] βιρτᾶ νϑυβαγη δύ. υΐη 8660 ον, σα μη 

ὑγοοϊειη,ιιο 50 Πα υιιπὶ ἢοΐδο τη ΙΟΟΙ5. ρροβιίδο βϑιπιί ἴῃ ΠΟ] Ὲ5 

ΓΔ] 6 ἩΟΙΠΘΙΙΒ ΘΟΙΠΤΠΙΠΠ]ΟΥὈ1Ι5 ῬΤΌΒΟΑΙδ6 ἰΘρῚ 115 ΟὈ ΘΙ ΡΟΙΑΓῸ 

νἀοίσ. υϊα γαΐο αοοθηξμμηι ἩΗφὸο ἀποαῖι ναῦῖα δὲ 1π- 

οογία οϑί, Πλ11{15 ῬΥΘΘΙΘΥΠ15515, 580 06. [ΔΠΊΘΗ 6. ΟΥ̓Δ ΠΊΘ ΙΘΟΙΕΠῚ 

δθηίΐθηςα ρογαοοίθ οἵ οοιημηοάθ οοηβίμπ|15. Φιη οἵ σουηϊπί. 

Δ] πδη 0 δοοθηίῃβ Θαμἄθιη γοοθ ΠῚ ἔουηΐ: Ὀ]ΘΙΊΑ 116 γ61Ὸ ΟἸΠΘ68,. 

αἱ οἱ ὑφὲν οἱ αφαδηζίδίιηι ΔΡΊο65, γσοθη ἐλ ἡτώηιι διιρογακ αὶ βυιπξ:. 

4ποα νἱχ τηῖγαγτη νἹἀθθ τι", οἵαπὶ 146 ΠῚ ῬΓΌΡΘ ΟἰποΙ 5. ΔΗ 45. 

ΠΟΙ ιι5. Ἰρϑιαᾳθ ΙΠἀΟθΟΠΘΠΒΙ [}]ΟΒΟΟΙΙΟῚ ΔΟΟΙ 1556 ΠΟΥΘΙΙΠΊΙ5.. 
α΄ 

3 1)6 Πὶς 485 ΔΡ}ἶ πο Θχροπὶδ Μαῖα5 ΠΙΟΧ 650 ΡΆ1|0 δοουγδξία5 σαὰ, ΒΌΤΤΥΜ. 
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ΕῊΗΛΟΜΕΝΤΑ ΔΜΒΗΟΞΒΙΑΝΑ, δ 

"ἐς ΤΠ 116. υγιιπι οδοῖοβ οἱ ἀϑέογίδοοϑ οἱ αγι δὶ ρηιαία οἱ αἰἰρίαϑ 
“9 ΑἸηθτοβίαπα {γαργηθηΐα ῬγθῸ 56 {π]ουηΐ, 1 ααϊάθμη Ο βουσί οϑί 
““ς ροβί ΟΠ ΠΘΠῚ ΤΩ ΓΡΊΠΘΙ ῬΔΡΘΙ]ΔΥιΙη ἃ ὈΒΟΙ5511Π1, 1 4110 ΤΠΟΥῚ5 ογδΐ 

“ς ο βρη ΠοίΐαΙΘ. 

«ς ϑολοίδα π΄ ὈΟΙΊΌΥ ΟΙΠ15. ΟΠ Γ 5. βουρία οἴη. δα, βοΠ ΠΟΤ ΠῚ 
-“ς Ἡοιπάπα ουπηαιῖιθ Ν᾽ οποία Ὑ Ἱ]Π]ΟἸβοὶ σοηζα}1, ἃς ῬΓΌΡΘ ομηηϊα Ρὰ}}- 

“ὁ ἸΙορᾶ 6556 ΘΟΡΏΟΥΙ, ΘΧΟΘΡΙΙΒ ΟΥα556. ῬΔΙΙΟΙΒ51Π115 564 18 τηά]ὸ τη}- 

“6 ρα Ε]5. αὖ Π1Π1] α{Π|6 ἀαΐ Ἰηΐθρυιιη Βρροα!αγοηῖ. Ηδο ἸρΊτυτ 
"“ς ἢ}}10 ἀοοίγ!ηδο ἀἀΠΊΠΟ 1Π 51.115 ΟΠ ΑΓ 5 ἸΔΘΟΓΟ Β᾽πδῖηι5. ϑοχίο ἴἃ- 

“ὁ χῃρῇ ἔγαργυηθηΐο 5.10 γα Ὑ]ΡΘΒΙΠΊΛ1ΠῚ ΠΟΙ ΘΠΐδίο φυδράδμι Δ βιῖ 
«ὁ ἄρῃ αυἀθπι ΟὈΒΟΓν ἃ]. (ΠῚ ΘΠ] 1 οὰ Ριοίαγα ΤΟργεθβοηΐα- 

ἐἐ χρίαν ΑΠατομηδοῆθο οὐ Ηοΐογο οο]]οαιυΐι 15. 41 ΘΟ οΙη 

«ς ΑἸΩγοβιαηιη ΟΠ ΡΟρῚΊζ, οΠαΡ5. ἴογρα ψνοϊαν γριαϊδ 4::- 

“ς ἀγοηιαοία Ῥαυιου]αμμ ΟΠ μτ 115. ῬΙΘΡΟΠΙΙΠΓ 1 ῬΘΥΓΒΟΠ δ 
“ἧς ᾿Ανδρομάχη, Θεράπαινα, ᾿Ἑ»μιόνη, Μενέλαος, Τροφὸς, Μολοττός : το- 

“ς ΠἸ΄θ ΠΟῚ ΔρΡΡαγοηΐ ἴῃ οΠαγία βθηιοδα. «{{8Π| γοΙῸ ποίδηπα πονὰ 

“ς Ῥουβοῃᾶ, ημέγὶα;, ατιδγη ΤΌΑΡΒο ν. 822. γθοριὶ ΒΑΓΠΘΒΙ115, 4111 αἰΐ: 

“ἐ Θε. γιαΐε ἠδ ργο θεράπαινα ρογιεξιγ : ὁ856έ ροέδιι5 Τρ. τροφὸς, φιῖα 

“ἐ τέκνον Ὀοοαΐ Πεγηιϊοηθη 7) φιιθηέθγ, εἐ ἤαηπο ρογϑοπαάηι ἀρτιοϑοὶέ 

“ς γῃρῶ ϑοϊιοϊαδίο5 αὐ 852. ϑεά ἤοο πον οἱαϊδ σεηὶ ρεγδοπαϑ ἀεὶ 
«ἐ ἐγυλέδιιηυν 7αθιιία ογαϊηιαγόην: ἔμ ἐΥγρῸ αὐάαδ τροφός. Ἠδς ἴῃ 

«ς ρῃαγία 11] Ργεοΐου Ῥγοϊοριιη βου τα: νοιιβίαϊο ἔα Ἰἰβοοπίθιη, ἴῃ 

“( ρράτο. ΠΠΙΘΔΠῚ ΟὈΒΘΡΨΑΨῚ νΑΙΊα πη ΙΘΟΙΠΟΠοΙῚ ν. 40. Μενέλαος Ρ]Ὸ 

“ς Μενέλεως. ὅϑ'ο( οδὲ 101 οἵ αἰϊὰ ομαγία νουβιι5 ΘΧ ΠῚ θΘΠ5 5.2--ἼΟ 2. 

τς (ΠὨοΥΓΡοβιΐο θίϊαμη 50} 0110) οἴη ἰνὰς ἔθυο ναγιθίαίθ ᾿θο ΟΠ ΠῚ: 
"ἐς ρ4, (θα. ΒροΪκ.) οὗ τίνειν δίκην----οὐ κτείνει ὃ. δι 5. ἐς----εἰς. 56. γὰρ---- 

“ἐ τοι, 63. παῖς θ᾽ ---παῖδ᾽. 66. πλέκουσι νῦν----πλέχουσιν αὖ. 73. ἐπ᾽ αὐὖ- 

ἐς τὸν---ἐπ᾿ αὐτὸ. 74. κτενοῦσι----κτανεοῦσι [515 ἃ0. Μα1.] 82. οὐ----οὖν. 

ἐ σοι---σοῦ. 83. μολεῖν σύ μοι---σύ μοι μολεῖν. 86. οὐ σμικρὰ φύλαξ---- 
οὐ σμικρὸν φίλου. ΤλυγΒι5. ἸΟΟΙΙ 35. απὸ Π Ποβὶ οοράθηιν Ριοΐδηι 

“ἐς Παθοῖ ἀρο]Ππαίτιπ οδί Γγαρυηθηίιη οχ Ζριαϊδ ΠΤ οδο 856---- 

ἐς 884. οὐ 115 νυ] ἰΘΟΟΠο5 Πδ βιιηΐ : ὅ50. δ᾽ ἂν----δ᾽ ἀρ᾽. 865. γ᾽ 

αὐτὸν ----δ᾿ αὐτὸν. 8,72. οἶκος----ὁ μαῖκος. 8895. Τροίαν ἀἄγει--- Τροίαν 

ἀνάγει. πένθη----πένθος. Αἀ οχίτγοιμπηι ἀτεθοξο αιιεράδηη ρ]οββε οἵ 
“ὁ ἈΠΟ ΟΠ 65. ὈΥΟΥΊΒΒΙ μηδ ΒΟΓΙΡ ΠΤ ἃ ΤΠ] Πτιῖα ΠΟῸ νοἴοσῸ ἸΠΘ. ΟΥ̓Δ Π]5 

"ἐς Ἰ0515 ΔΘ] ΙΔγη ὑΘΡΌΓΘΏΓΕΙ ἸΠΒΡΟΥβδ 511. 

απ Μαῖιβ ε|ὰ ΤὙ1ῚΠῚ. ἐγαρυηθηΐα τπππη]ποά πιο οἴ Θὰ, 
οἷ ἴῃ οοάϊοο Δα τοί, ρ᾽οΐαγα, ΡΥ οαγανῖ, οἵ ααϊάθηι βου1- 

Ῥίσσα. τΠο18}} ατιὰ ΠῸ5. τι] Πλλι, ατιεραιιθ ΘΟ θη θι15. οἵ Βρισιιι5 



0 ΠΙΑΌΙΒ 

ἀοϑακιία οδί. Οὐηπιθιι5 ἁιιΐθηλ Ρυθυη δι. δρεοϊηνεηι ἈΠιἃ ἐργὲ ἡγιοῖ- 
δεύηὺ 40 ΘΧΙΙ Θίιη" ἐγαρτηθηύιπμ {,β111. (φ΄. 3592----409.) ᾿πίορτ απ 

οἵ ΨΘΥΒΙΙΒ. ΒΟ ἈΥτ15 Ψ΄. 5612. 564 614 τη] ου15, 4π]η ἄοἰθα5, ἴῃ 

τοίο 1110 ΒΡΘΟΙ 6 ΟΧ ΟΥ̓ Π1θ 118 ατ188 ΒΡ γα θη γα" ΜΔ118 5115 

Ῥτρῖου ἔθα θ ἢ ΠΙ5βιπια 1118. ὩΡΟΒΙΤΌΡ ΠῚ. δὲ ρυποία ΒΌΡΟΥ Ϊ οἱ Ὑ, 

ὨΜ]]11}} ῬΙΌΤΒΙΙ5. ΘΧΟΙΊΡ ἢ ργοβίδί ; ΠᾺ}1ὰ Ἰπιουρυιποίιο, συμ ἰδ- 
ὨΊΘΠ “ἦ ΡΟ ΓΘ Θη5. Ριιποίιμη 7 Θ556. αἸΟθηΐθη Δι νου τηι15 τηοᾶο; 

Π1}}} ἤθατι6 δοσθηΐιι8, ὨΘ6 16 ΒρΙΓτ5, Ποατι6. Πρ θη, πραὰθ Ὦγρο- 
αἸαβίοϊθ, ἤθατθ ῬΥΟΒΟα ϑ Ὠοΐς : 46 αυϊθι5 ΟἸθ115 ἰδ θη ἴῃ Πο- 

[15 Δ 1ρ88 ἔγαρυηθηΐδ Δ] 165 τηοηιΐ βα!ου. 

Ἐβι δυΐθηι αι ἀθ ρᾶῦνᾶ θἴ 81 ᾿ΠΊΡΓΘΒΒΟΥ Τὴ ἔγαρυη θη ΟΥ ΠῚ 
Πά6, Ιῃ Θχίθυ 85 σου Π]506, ΑΘ ΔΙη1Γ. Νοαπθ ἰδηθη 1ΠΠπ4 τη0- 

ΤΟΥ, Πηη0 ἰαπάο, αιοα νουθὰ ἀϊγοιηρϑιῦ Μίδιιιβ: πδμη βθιιθὶ ῃ]ο- 

ΠΙΐο Ἰθοΐοσθ Πα] 1η} 1616 Πᾶ501 ροίΐαζ ᾿ποοϊητηοάιϊιη). θά οἵιπὶ οΧ 
110 ΒΡΘΟΙΠΊ1Π6 ΘΟΡΠΟΥ ΘΙ ΠΉ115, 58 {15 ΤΑΥΤῚ 1 ΘΟΟΙ66. 6556. ᾿πίθριη- 

ΟἾΟΠΘΗΊ, οΥδίΔ πη 46. ΠΟΪ15. πη Ἰθβοί Μδ1ι15 51 θαῖη, 188 (ΔΘ ἢ 

δαἀοβῦ, 5018 Πι 1Π ΠΠ ΡΙΘΒ515 115 ΟΧΘΠΊΡ]15 Ποΐαββοῦ : 18 ΘΠ]ΠΔ 416 6}115 

[ΘΙΠΡΟΥῚΒ ΤΔΙΠΟΠΘ 1ΠΓΘΓΡΙΙΠΡΘΏΩΘΙ Δ]]αταΐθηι5 ΘΟ. Θββοιηιβδ: ΠῸΠΟ 
διαῖθ 1ἢ 'Ρ850 111ὁὸ {γαρυηθηΐο, αποα ᾿πθυριποῦοπο ἀθϑαπΐαμῃ 1Π 
ΒΡΘΟΙΠΏΠ6. νἹάθιηϊ5.9 οὐΘ τα Μδιι5 ριιποΐα 6χ ποβίτα γϑίοηθ, οἵ, 
4αοα πιᾶχΊπια ᾿ηΠοθίιμη, ᾿Π ΘΙΤΟΡΔΌΏΟΠΙ5 4ΠΟΘῈΘ βρη ροβαϊ. 5εά, 

Αἰ18. Ἰονι[Δ 15 ΘΧΘμ ρα ἤδοο Πᾶθ6 : 
1. Τῃ βρβοίγῃηϊμο ζἐμϑοίω ἐγαγιδΌογΥδω σοτηραγοῦ ΒΡ οι" ΡυἸμηδ Π οτϑ 

ΘΟΙῚΙΠῚ γΘΥΒ τη ΠΌΙ115 νοὶ οὐϑί!ο. 8]1οτ]} 115 ἸΠοἸρΡΙΐ, γ6] ροβῖ ἴα] θη 
ΟΥ̓ΔΙΙΟΠΘΗ ΤΟΒΙ 11 ΠΔΥΓαΙΟ: 294. ΤΙΠΤΑΥΤΩΚΥΝΑΜΥΊΑ οἱ 
4οο. ὩΞΣΕΙΠΩΝΟΥΤΗ͂ΞΕ: δβαπὶ Μαῖΐιι5 πραπθ ἴῃ Πρ θϑβὶβ ποίᾶ- 

ν]ΐ, ὨΘΩῸ6 1ἢ ΠΟΙῚ5 ὨΘ6ΠΘ 8]10 ἰοοο ἀδβ θὰ τῃομπιῖ. 

11. Τῃ ΒρΘοι Π]Π6 ν]Θηη1ι5 ΙΘΥΣ (γ5. 398.), ἴῃ ᾿πργθββο οϑέ 

ΙΘΥΣ. 
1Π1. 4ροϑσέγορ᾽ν ποροοένην ἀθύη ἴῃ βρθοϊμηῖπηθ Δα ποίθ5 ὁὉ- 

ΒΘΥΥΔΙΊΙ15. 56106] αυϊάθηι τα αια! ττ6, ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ, 5θα τον ἀ6- 

ἔδοίιιπι ἦρθ διιρρίθοϊέ ἴῃ ἢἰϊ5Β ΚΑΤΑΥΧΕΝΑ, ῬΡΑΝΔΡΕΣ, ΔΕ- 
ΠΕΣΧΕ ρῖοὸ αυΐθυβ ἀράς ΚΑΤ᾽ ΑΥ̓ΧΕΝΑ, Ρ' ΑΝΔΡΕΙΣ, Δ᾽ 
ἘΠΕΣΧΈΕ,. , 

ΙΝ. ϑοα ἴῃ ᾿ρ515 δίϊαμηη Πἰ{ου]β νου Ίβα 6. ῬΘββι μηδ ΠΟΡΊ ΡΘΗ 180 
ΘΧϑιΡ τὴ. 1ῃ ἤοο ἔγαρτηθηΐίο ρτοβίαί. ΝΑΠῚ ΟἸΠΠ] 1 ΒΡΘΟΙΠΏ1η6 (γ 8. 
397. ) παυϊάο Ἰεσία νυ]ραία ΟΥ̓ΤΑΜΈΝΑΙ βθηβιι ᾿ΠΠΠ1ν1, π΄ 
1ΠΊΡΙΘ550 Βουρίτιμι οδϑὲ ΟΥ̓ΤΑΜΈΕΝΗ. Ἶ 

Νραᾷθ ἰδηηθη ΘΡῸ [δος αἰίαπα οοπίτα Μδιιη τη] ον ο]θητία [Δ] 



ΕΗΔΟΑΜΕΝΤΟΑ ΑΜΒΕΟΒΙΑΝΑ. Ἴ 

ΟΠ ροηΐου. Πιο ΘΧροβαὶ ; 564 Ἰάρο ἰαπίιμηῃ ᾳποά δ δ ΠΠΟΠθιη 1ἢ τ|58 
ψΑυΊΔυ τ ἰΘΟΙΙΟΠιΠ, ατιὰ85. αἰθιποθρ5. οποίαρο, δα μιθοπάδμπι ἤεθς 
ΡΙΦΙΠΟΠΙΟ ῬΘΙΠΘΟΘΒβαΓΙὰ ν βᾶ οϑί. 

ἀγὰ ᾿ρτταν ᾿ρ56 Ῥᾶιΐο ἀΠΠροηίι15, ααδηΐιπι απ οχ θα ΠΠΟΠΘ 

ΜοάιοΙ. ἤουῚ ροίοβί, ῬυΊπλιιη ΟῚ οἀριία αἰιεράδιὴ ἐ6 σἠογὴδ οἵ (6 
ογέμοργαρἝλα ᾿ιυ]ῖι5 ΘΟα 1015 ΘΧΡΟΠδμη, {πη θ᾽ θαΐ65 ᾿ἸδοίΊ 15 6Πο- 

ἴὈο. 
ΤῊ 5]0115 διιΐθιη Ῥυϊπηιὴ (6 ζἐγιθοίω 1118. ἐγυλέλαϊδ βυιργα ἀἰοί5 δά- 

(6γ6 Ἠ1Π1] ῬΟΒΒΙ1Π. 
6 Ζονογριιοίοης οἱ ἀς Πῳυηροαϊλαδίοιο Μαϊιβ ῥυθίον 11} αἰιέθ 

ΒΈΡΤα Ῥ. 4. ῬΙΟΐαΪ Ὁ 1ῃ ΠΟΐῚ5. 50 Π16] ἑαηίιπι τηοπυΐ νά. Ἰηΐτα δά 
α΄. ι88. 

)6 βίρμπο πψρἠοη νιὰ. δὰ α΄. ὃ. ζ΄. 212. 
1)6 «οὐεηέλδειδ. νιὰ. βιιρτὰ ἢ. 4. οἵ βχθιρὶα ποίδίαᾳ δὰ β΄. 416. 

ζ΄, ,80. 298. θ΄. 237. 240. 251. (.21. μ΄. 434. ξ΄. 426. 
06 μϑρὶγεξέδιιδ, σαρτα Ἰθιάθιη : οὐ θχθιηρία δὰ ε΄, 425. 648. ζ΄. 

207. μ΄. 434: ξ΄. 426. 
1)6 Θιαρέϊἐαλδ 5 σ.]5 βαρτα ἸθΙάθμι: οἵ θχοιηρία δά β΄. τ18. 

σοὺ δ σοῦ, 291: 51... 91. κ'' 173. κ΄. οο7. 
[06 οεηνένιο ριιηοίο βιιΡ6 1 ι οἵ υ τθοῖθ Μίδιτιβ, ΡΟ 116 ΠΟῊ ΒΟ] τὴ 

αἸδουΘθ605 ργδῖια 564 θη 4115. (6 οδιι515, τηαχῖτηθ ἘΌῚ νοσα θα τὴ 

ἱποῖριαπί, αὐ ἴῃ ὙΨΗΛΟΣ, ὙΡΤΑΚΙΔΗΣ, ΙΘΥΣ. ἘξρῸ νϑδιίῃ 

ΕἸ 51 ἢ, α1185 ἰΔΙΏΘ ἢ Π]5. ῬΌΠΟΙΒ ΠΟ βιρῃδία 510, ῬΘΥΤΘΙῸ ΟὈ56Γ- 

ΟΨΑν], τι α΄. 448. ΕΥ̓ΔΜΗΤΟῸΝ ριο ἐὔδμητον, οἵ (51 418 ΠΠπ4 τηΐον 

ἸηΘη ἃ. ΘΧΒΟΙΙΡ.ΟΠΙΒ ὨυΠΠΘ ΓΘ) 1 ᾿Ρ50 Βρθοιηιηθ φ΄. 402. Ὁ] Ποχᾶ- 
ΤΟ. οἰδιβιία ΕΓΧΕΙ ΜΑΚΡΩῚΓ βρομαϊδεὶ ᾿πῇ οι] Βρθοῖοπὶ οἰΠοῖ : 
ἸΠΡΥΊΠ15 δια θη) ΠΟΙΦ 116, αοά νϑυθιιη οἵω, ΘΕδ. τ] ΘΙ ΠΙΘΙΓΙΗ 

ΑἸΣΊ ΤΠ}, ΘῸ [ἈΠΟ 5ΙΡΠῸ. ΠΟῸῚ ποίδζιιμη 8] ἸΟἴ165. Ἰην θη. Οοη- 
ἴσα, τι τἀοοαμὶ ΕΥ̓ΚΥΚΛΟΥ͂Σ 56ηιεὶ (μ΄. 426.) ἴῃ ῥγοπιιηιδίοπο 

{Ἰδυ ΠΠαἴλα βου ρία1Π|, ΘΟΠΒΟΠΔἢ5 ὙἹ ἴδιο ΒΘ ΟῚ δος Ριιποία ρουί, 
τ΄ ΓΥΙ͂Α, ΚΥΝΑΜΥΊΑ, νοχ διιΐθιη υἱὸς τηοᾶο ὙἹΟΣ, πιοάο ΥΙΟΣ, 

Ἰοᾶο ὙἹΟΣ ; οὕπὶ ὙἹΟΙΣ πομηϊβὶ βθιηθὶ τὶ ΓἌΠΟΥ οσοιτταῖ. Θο 

Ῥογεποῖ οὐἴατη νὸχ δηΐων, απαιη, Ραπο οὖ Ποάϊοαϊιθ πιοβ5. ἔθσί βθη- 

ΡΟΣ Ῥυμποία 11 βιρῃμδηΐ (κ΄. 2οὔ. ν΄. 395.) αιιΔ ΠΥ 15 ΤηΘ ΓΙ οἱ αἰ- 
βίο Ο 1 ΟὈνουβοίαυ, Ουᾶγο, Ομ αἰϊὰ5. ἰαυθη ταδὶ ΗΙ, ΩἹ ῥτὸ 

αἸρΡΒΓΠΟΠρῚ5 (η5 ῳ) διιηΐ, πιιβαιϑη Ἰἀθη ΟὈΒΘΥ ΑΓ ΠῚ, 5 ΒΡΙΟΑΥῚ ΡΟ5- 
515 Ῥγοπιιη ξυμ ἔῖβδο δεΐων : Ὠἰδὶ δἴϊατη ὁοοισταῖ ΛΗΙΏΣΞΟΥΣΙΝ 
μ΄. 227. δ] ῬγΟΠιι πιά τ ῬΟΙ ΠΙΘί αι Πὶ οϑί δηώσουσιν, 5ιοις 425, 
ἀδι ΔΗΙΟΥ͂Ν 5᾽ηπθ ῥριιποίβ βουρίπηι οδί. οπῖαιιθ πδῚ1Ὶ ἄτιο Ἰοΐα 
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ΘΟΠΟΌΣΪ ῬΟΒΙΘΥ15. ἰαητα 1ἃ 5ιρμδίτ, τι 1 ΔΙ], ΠΟΔΟΙΙ͂Ν,. 

ΑΧΑΙΠΙΑΔΩΝ, 61 πλοβ ᾿Ἰάθηη ὦ ποβίσα ἀιβάτιθ ΤΟΙ ΡΟτἃ Ρογβούογας 
νιῦ. Ηδὸο δυΐθιη ἤλτηδ, οϑί σϑρ]α, πη ριιτθθ ἴῃ Ἰηθά]α νοςθ ν δὶ], ' 

τὖ τη ΦΙΛΟΣ, ΜΥ͂ΘΟΣ, ΔΙΑ. πος ΒΙΘῚ ΤΠ ΠΙΠΠΠ 1811} ἸΠΠΡΟΉΙ. 

γυρρϑδλξνν θᾶ Ιρϑἃ πονωία παρ νανα Ιοοο, ιὸ δριιά πὸβ αϑιι 

νϑηϊΐ, ΔΡΡΙΠρΡΊ(αΣ ἢ 1 αηθη ταῦ ᾿ς {ογάγιιη Ἰπηοίτιτα 6 ΤΠ ΏΠ.. 

4υϊάθηι 60 Ἰῃ ουυιιπηραΐιτ. ῬοΥβθορο δυίθηι ἴῃ νοτὰ οἵ ΠΕ ουΙβ οχτὺ 

ῬΓΘβδα ΘΙΙΒΙΟΠΘ 5ΙΡΏΙΠ) ἰδιηθη ΠΟΡῚΡῚ, 6 βργα Ἰο15. 18 Ραΐθι. 

Β15 αυοαῖιθ ᾿Πογα ἢ ατι8 ῬΓΟΠΙΙΠ Ἰόππη ΟΠ ΔἸΓῚ βουιρίδι ἰαιηθαο 
ἸΏνΘΗΙ, α΄. 518. ἢ δὴ λοίγια ἘΡΓΑ ΟΤ᾽ ἔμ᾽ ἐχθοδοπῆσαι ἐφήσεις οἴ α΄.᾿ 

5. ἴῃ Π15, ἀστέρι ὀπωρινῷ 5 Ἰζθογη ἐθγυμθηι Οἰλη ὩΡΟΒΕΓΟΡΟ δηΐθ βρὶγ. 
50. ἐηυηυμέαξαηι, βθυη6] ζ΄. 222. κάλλιπ᾽ ὅτ᾽----: 566 οἵ κ΄. φιϑ., υἱ 1η ἢ 

Ποΐ5. Μδιι5 ΤΠΟΠΕΠΐ, ὈΥη0 βουιρίιπι ὡς ἔφατ᾽, οἱ δ᾽ ----, Β64 Θῃηθη- ᾿ 

ἀδίπμι ροβίθα ἔφαθ᾽---. {Π0Ἰπ|5α 16 δαΐθη ΤῸῚ οχθιηρὶα ἴῃ ἸΠΒΟ]ρ-" 
(ἸΟΒΙθιι5 ααοαπο ΟΡ ν]8.---- Εἰ Οὐ] πάντοσε ἴση 515, ΠΟῚ πάντοσ᾽ ἐΐση,. 

βουρία Ἰθριταν ν΄. 405. ρ΄. 7. ερ"ηογέτνιηι Ἰοοῖ5. ἀιη ὈΙρῚ 5 ΡΟΥ ἃρο- 

ΒΙΓΟΡ τ γιπαϊοδίπμη νι46 ᾿ηΐτἃ, α΄. 5. Ψ΄. 510.----Ζῆν᾽ ἴὴ ἤπο νϑύβιιβ᾽ 
ἸηΓΘΡΤη. 81 ἤος δἀηοίαγο δἰποῖ, Πα θθιη8 ω΄. 341. 0Ὁ] 46 Ιρ580. 

ΔΡΟΒΙΓΟΡΙΙ 50η0, 8 δἀϑιῖ, Μαῖιβ ΠΟ 58{15 ὀθυϊαμη ργοπ μηδ. 
Νοίοιαν οἴϊδιη Ογαδὶσ ΤΩΙΜΩΙ λ΄. 6ο8.---ἰΐοη Οοηέγαρίιο 11-᾿ 

(6Υ15 ΘΧΡΙΌ588, ΠΟ ΟἹἹ ῬΘΥΠη1588, ῃ ΧΡΥΣΗΙ ΧΡΥΣΗΝ, ε΄. 425. β 
427. ἰδγηθίβι 810] ΧΡΥΣΕΟΝ () ξ΄. 22ο. ΣΑΚΕᾺ (77) ὃ. 114. "ἢ 

]οία ϑιυδοογλρεἑθ, αὶ Δατνηϊβδιη, Ἰαχία Ῥοβιίατη δϑ ΒΘΠΡΟΙ ἢ 

ΤΗΙ, ΤΩΙ ; ἢἶ51 πο 5θιη6] ζ΄. 210. 84] νϑυοθη νοσαθ}}}1 ΘΟηβρὶ- 
οἰἴαν 515 ΕΦΥΡΗ', αυὰ,ς τί ραΐαί Μδῖιιβ, οΘομΠππιατη ΒΟΥ θα Ο0]1- [ 

(1.5 ογαῦ ΠΌγαυ5. Αἵ νοϊῸ ἰδηΐα ἴῃ Δρροπθηάα δα [{ογὰ δϑί 1η-᾿ 

οοηδβίδηςδ. τιὖ ΒΟ ΡίΟΥΘΠῚ ἢιι]115 ΘΟΘΙΟΙ5. ἴθγο αἸχϑυῖη νοὶ Ρυϊπηδβ. 

6115 ΤΙ ΟΡ Ϊα5. ἸΡΏΟΥΑ556. ΝδΠῚ ΠΟῚ ἸΠ060 ογιδϑῶ ἐ6δὲ ᾿πίθυάτῃ ᾿ 

1η 1)αΐ. δΙηρ'. α΄. 803. νόω, 442. Φοίβῳ, 441. θεώ," δ Ὧν μάχῃ, 524. 

κεφαλῇ, ν΄. 3208. ῥεσῃ δ᾽ ἐν γαστέρι, Ψ΄. 7γ6ρ. ᾿Αἰηνοίμ ἴῃ [)αΐ. Ὀ]. 

(ϑεημεὶ ἰθμίλμμη) ε΄. ό4ι. οἴῃς, ἴῃ ΟΟπ]μπποῦνο α΄. 186. εἰδῇς, 186. 

στυγέῃ, 522. νοήσῃ, 524. πεποίθῃς; Ἰὴ 2. ΡΘΓΒ. Ρᾶ85. φ΄. 206. μέμνῃ ; 

βρα ἀρρογλέιγ7 ρόγρογαπι ᾿δυια] γα1Ὸ οἔϊδιη 1)1184}1 τώ α΄. 327. 330. 
4351. (001 οδῦ ΤΩΙ μὲν παρβήσαντε καὶ ΑἸΔΟΜΕΝΩ). 448. β΄. 820. 

ε΄. 12. μ΄. 145- ὀτρηρώ α΄. 221. ὡ----μήρω ο΄. 207.:; ᾿ητηο Νοιηϊηδ- ' 

ὦνο ἴῃ ἡ: ε΄. 415. ΙΦΘΙΜΗΙ ἄλοχος, 1, 2. ΘΕΞΠΕΣΙΗ͂Ι ἔχε 
φῦζα, λ΄. όο4. κακοῦ----πέλεν ΑΡΧΗ͂Ι, ξ΄. 4τ5. ΔΕΙΝΗ--ΟΔΜΗΙ; 

οἵ, χη ΓΆ 116 ἀἸοῖιι, ῬΥΙΠδ6. ΦαΟα 116. Ῥ ΘΒ Π[15 ῬΘΥΒΟη88 1 ὦ, 4υ8ῃ-᾿ 

΄αδη πος ἴῃ Π0 γοῦρο ὀΐω ΟὈβοῦνανὶ, αιοα βουιρίμπτῃ οί ΟἹΩΙ αἰ. 

πᾳ σαν» 

-- κπσκαις.---- 

- -ἀὦο-ὄ----:Ξ 
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480. λ΄. όορ. φ΄. 299.: αὐ ποῃ 510 αποα τηϊγοτηαν Ορίδενιμη ἴῃ 
-ΕΠΗῚ ρτὸ -εἰη (ΕἸΗΙ κ΄. 212. ρ΄. τοῦ. ΠΑΡΕΙ͂ΗΙ χ΄. 2ο. ΕἸΔΈΤΗΙ 

μ΄. 229.) Τίδαϊμιο Π1}}}} βᾶη6 οχ ἢοὺ οοάϊοθ 46 1 ροίΐοϑί 4 πᾶηάο 
α΄. 224. ἀαι ΔΩΗΣΙΝ, 519. ἘΡΈΘΗΙΣΙΝ, ε΄. 6. ΠΑΜΦΑΙΝΗΙΣΙ, 
θ΄. στρ. ΣΤΥΓΕΒΗΙΣΙ, φ.. 4οι. ΔΑΜΝΗ͂ΙΣΙ, χ΄. 22. ΘΕΗΣΙ, Ψ΄. 
518. ἘΛΚΗΣΙΝ, α΄. 335. ΕΘΕΛΗΣΘΑ, ζ΄. 432. ΘΗΙΗΣ ;--τη. 
448. ΟΡΑΑΙΣ (ὁράᾳ:.), .΄. τῳ. ΒΟΑΝ :--ἰ΄, 5. ΘΡΗΚΗΘῈΕΝ :’:---π΄. 

221. ΛΑΝΕΩΓῈ (40 ἀνοίγω): ---β΄. 2252. ΑΝΕΩ ;----π΄, γό2. ΚΕΦΑ- 

ΛΗΙΦΙΝ, α. 6ογ. ε΄. 774. ΗΙΧῚ (ἤχι). 864 οἴ οχ πιαχὶπηὰ ἰα- 

ἸΏ Ρᾶγία γθοΐθ οἵ Ῥοβιυγ οἵ ΟΥ̓ ]ΒΒΊ1ΠῚ 810 πος Ἰοΐδ, ΟΧ οοπβίδηςια 
ἴῃ βου ηο ἔφηνε β΄. 418. λιήνας (λειήνας) δ΄, 112. ἐπικρήηνον θ΄. 242" 

κατέκηε ζ΄. 418... 54.}0}}} χοῦ ἴῃ ἢ]5 ΔΟΥΙΒ[15 ΟἸΠ]558 1) 6588 δῆς [π- 
[δΓΆ ΠῚ ΟΘΉ860 : Ἰἀθηηηιι6 γαϊθιθ (6 νοοο καλλιπάρηος, 1186 516 ΒοΥἸρία 
δϑι α΄. 184. 222. 347. 360. ζ΄. 298. 

Τι)υἀἸοαῖϊο Ἰηΐου ἡ εἴ εἰ δηΐθ νοοδίθιη 1π 4] ιιβά δηλ [ΌΤΤῚ15. ΠΟῚ 

Ἰαναΐαγ πος οοάϊος αυὶ ρ΄. 95. μαθοί περιστείωσι, ζ΄. 432. θήης, φ΄. 
506. πεφοβήατο, ω΄. 244. τεθνηῶτος, αἰ1ὰ δυΐθηι πα ρθε οχ- 

0 Ϊὰ. 
ἹΜΜΟΠΊΟΓΑΥΘ ΡΟΙΤῸ 588115 δϑί 4 ΡΙῸ εἰ Δα πο 165 Θοηράγοο. ΣΤῚ- 

ΧΕΙ͂Ν, ΠΙΘΕΞΘΗΝ, υπιπηαῖιθ νούϑιι5 Τη1ΠΠο β΄. 832. 834. οἵ 581. 
ΛΙΠΕῚ β΄. 596.. τὶ βεουμάα ἰδιηθ τδΠτι5 ε που: ΔΟΤῈ; ε΄. 
1. ΙΔΟΝΘ᾿ ρείμηα Ἰἰοῃρα θ΄. 251. ἵΜΕΝΑ ρῖὸ εἱμένα, ο΄. 480. 
ΟΝΊΔΕΙΟΝ (οὗ, 5680]. 105. ἀρ. Εγηθβί.) φ΄. 494. ΔΙΉΝΑΣ δ΄. 
12. θά α΄. 225. ὉὈῚ τοοίθ οοά. ῥίγιον, ΤΘΟΘΠ ΠΟΥ, ἰοβίθ Μδῖο, 
δηι5 ἔθοὶς ΡΕΙΓΊΟΝ..---ΑΟΟἠΐἃ εἰ ρτὸ ι: ΚΛΕΙ͂ΝΕ ψ΄. στο. ΠΕ- 
ΔΕΙ͂ΛΑ ὦἱ΄. 240. οἱ "15 ΕΥ̓ΚΝΗΜΕΙ͂ΔΑΞ μ΄. 1τ4ο. ν΄. 4ο1. 564 πἴτο- 
πο οἴαπὶ Ῥαποίο ἀδιηηπδηΐθ βιργα Εἰ : δἴατιο 510 ε΄. 412. ἃ Ῥυηἃ 
πδῆι ΑΔΡΗΣΞΤΕΊΙΝΗ, 5οα ἀο]οία ροβίθα Ε:. Νίδιῃι τπουιιμι ΒΡ Πα] μιὰ 
ἘΠΕῚ ῥιὸ ἐπὶ ψ'. γ66. νὶἱχ γηθυθίιι τπθηηογαυ], [ἢ ἸΟΠρΡῸ Ρ] ΓΙ ΠῚ15 

ὑπΐθιη νοοα 115 οὐ, οἵ εἰ ΟΧ ΤΟΥ Ῥοϑιία βιιηΐ. 
Μοπάοϑβα νοοδ τη ε οἱ αν οοηξβῖο θυ ἰδία Δ πη ῖ58α : κ΄. 5.57. 

ΔΩΡΗΣΈΤ᾽ ρῥῖὸ δωρήσαιτ᾽, φ΄. 2Ζο2. ΔΙΑΙΝΑΙ ρῥῖὸ δίαινε, Ψ'. 5ο9͵ 
ΚΑΜΕ ρτὸ χαμαί. 

Οὐ Πβοπδῖη ΟὉ πιθίσαπη αμρἠοαπάαηι εἰμυρ] Ἰοθιι βου ρίαυη βουηοὶ 
᾿ΔΠς1} ΟὈΒΟΥνΑΥῚ ρ΄. 28. ΕΥ̓ΜΕΛΔΙΑΙ, οὐαὶ δηΐθα γοῦβιι 9. ιιιββοῖ 

ὑμμελίης. Αἀάδ ποηθη ΑΧΙΛΗΙ (λίσσομ᾽ ᾿Αχιλλῆρ α΄. 283. 16] 

ζ. τ4. ΑΧΙΛΕΥΣ ἴῃ ἢπο νϑύβιιβϑ ΟῚ ΠΟΠΏΪΒῚ Ῥοβίουϊουο τηδηῖι Δ 
ἀάτίι, ἰοβίο Μδῖο ἴῃ ποῖϊδι ΑἸΙὰ5 ΒΘ ΡΟΣ γϑοῖο ᾿Αχιλλεύς. 

ΝΨΟΙ,. 11. 9.ῃ 
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ΜουλοΥΔΤη115 ΘΔ} ΒΟΥΙΡίγ5 τηλεκλειτοὶ ΡΟΓ εἰ λ΄. 564. οἱ γίγνε- 
ται μ΄. 150. γίνεται ξ΄. 415. 
ἘΟΥΙδ πὶ ἀποκριθέντε ε΄. 12. γη1}}] αιοαιθ ΠΟΥ ΏΙΟ ἸηΘΠΊΟΥ8(Ὶ οχ- 

ΒΙθοηΐ ; πθαπ6 οομῃίγα μηθίτ ἤοῸὺ ΠΟΙ ἴα οοτίο θαμπιάθηι αἥν- 

Ὠ]ΔΥ ΘΙ, ΟἸΙΠῚ ΠΟῸῚ ἃρραθαΐ, οἰ νοοα θη ἴῃ (Π1θ115 οαμ ὈΓῸ- 

ἀπιοοῦθ ΠΟῊ ΠΙΟ᾿ΙοΥῦ. β 

Ἐμοῖο διιΐθηη ΡΙῸ ἐμεῖο λ΄, 6ού. [Δγη1118118 θματη νθίθυι15 ας 

σοηΐιβιο. 

᾿Γαπάρθηη ππθῦὰ αποσιιθ τηθηα ΘΧΒΟΙ ΒΘ ΠΟ ὈΙΡΘΟΙ α΄. 222. 
ΑΧΙΛΗΩΣ, 446. ἘΓΑΓῈ ρῖὸ ἤγαγε, 448. ἨΚΕΒΟΛΩΙ, β΄. 480. 
ΕΓΧΈΒΕΙ, π΄. 224. ΧΛΑΙΝΩΝ ριῖο χλαινάων Θοῃίγα τηθίΤ 1 μ΄. 130, 
ΟΡΗΣΤΗΝ, κ΄. δόο. ΔΙΟΚΑΙΔΕΚΑ, λ΄. όογ. ΑΧΙΛΛΕΗΣ ρτς 
εεύς. ο΄. 679. ΚΕΛΗΘΙΖΕΙ͂Ν, δ΄. 112. ΚΡΥΞΕΗΝ, μ΄. 222. ΑΜΕΙ͂: 

ΜΟΝΑ τοῦδε, ν΄. 292. ΔΙΜΑΤΟΘΣΞΞΗΣ. ἴἿἾῃ αυῖθιι5 ατι8 5:πη0 νοι 
ΘΟΟἸΟΙ5 ΔΠΠ6 1], 1856. ΘΧΒΟΙΡΙΟΥΙΒ, 4π|86 ἐγροίΠοίε ππϑπάδ, οἰ Ὀδ: 
{6 Ὀ1{.---Αὐοα. δαΐοη Μαι5 ἴῃ ποῖα δα χ΄. 557. τϑίδσί, νοοὶ ἐπεὶ" 
ΨΙΠΠΟΒ6. 101 “( βι!ρογδα αἸίιιη ο586 ὃ, τιῦ 510 ἐπειδὴ ΙΔ ΠῊΠῚ αἰ] 61. 

Ἰηδίδι" ΘΟ] ΟΘΒΘΠΊΔΙ15 6586 νἹἀθίαγ. 
Οὐδθίθυαβ ΒΟΥ] 6 Π61 αἸνουβιίαίθβ. ΠΟῚ 1811 Ρ61 οδριία τοίη 56. 

1η. ἸΘΟΙΠΟΠ15 ναγιθίαίθ γθοΟθηβθθο, απ8η 6Χ ΟΥ̓Ἰη6. ΠΡΤΌΓΠῚ Ὡης 

ΒΕ ] αηραῖη. Μδ1 δυιΐθῃι ποίας 18 ΘΧΟΘΙ ῬΆΙΩ τιΐ Θὰ ῬΟ ΒΊΩΙ ΠῚ 
αἴι88 46 φοα]ο15 βουρίμγα Δοσαγδί!5. 10] γοίογί, δ} ΟΧ ΠΡ ΌΒΒΙ; 

ΤγδρΊ θη 15 ΘΟΡΏΟΒΟΙ ροίθϑί, οὐηηῖδ ἤπιο {Ὑϑ 5 θυ τη, ΒΙΡοΓῆ πα οχηῖῦ 

ἴᾶγη. (αἰοδϑαδ θἴϊαυη ατιὰβ 6Χ ΔΏ]ΒΒΙ1Π215 [15 ΟΠ ΔΤ 15 (ΠΟ ΟΧ ἴθρ᾽ 
γη1Πη6, 46 αυῖθιι5. βρτα Μδ118) Ῥδιιοαβ ργοΐα! τ 1461, ΈΘΠΙΨΙ 
Ῥᾶυν] ἢδ5 οἰ]Δ ΠῚ} Π]ΟΠΘΠΙΙ, ΓΘρθίθεθ Ποη (θίγθοίδνι. 

ΤιΘοΠΟἢ15 δαΐθη ναυϊθίαίθοιη οποίΐαθο δά ἰθχίιμη 1 γηεδέλαγαηι 

τα πιὸ ὙΝ ΟἸΠδητιτα τ101 οι 1110 οοηδριγαΐ ἰαοθαη. ἴΠ0]1 νϑῦο ὟΝ οἱ 

ἤδηα ἰθοῖιο ΘΟΏΒρΙΓαῦ οὐ] ΑἸηΡτοβίαπα, μος αάϊία δα δῆς 510]; 

(Υν.) ποίαθο. 1)οηιαιθ π01 δ υγϑαῖθ τθοράϊ ὙγοΙἤδηα, ἤδη 
αυοαῖια ἀϊβοτία δαάαη. οϑογιϑοιην Ἐ ΜΙ ΔΡΡοβι!, ναυϊθίδίθιη 6: 

10515 [ϑΕ11ΠῚ ἐγΑΡ ΤΊΘΠΓΙ5 01 Μδιι5 ορα5 θχῃιθιμΐ ἉἀΘρυΟΥμΡ51, ποίδῃ 
δαΐοθῃ (4 14165 1Π ΠΉ]Π11 ΙΒΒΙ1Ὴ15 4}185 8 ]Θοῖ. Μ41115) Πα] Ἰηνθηῖ, 
αὖ δῃ νοῦ 4166]106ΐ 50 ναγϊοίαβ ΠΘΟΠ6, δἰ η 6. οΟ] Προ η τι ποδὶ 
ὑριλαχαϑίιμν, 

1) α΄. 1--’οῖ3. ᾿ 
Ετγη. “ηιδγοϑ. 

4. δ᾽ ἑλώρια δε ελωριω (.) 
5. δ᾽ ἐτελείετος 816, ΠΟ δέ τελ., ἴδια ΑἸΉΡΥ. 
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8. ξυνέηκε. Ἰῃ οοὐ. ΑἸ. ΒῸΡΡΟΙΙαγ ὑφὲν αὐ ΠΟΙ] 6886 ν οᾶθιι- 
Ἰατη βἰρσηϊβοοθίαγ, [αϊ. 

11. ἡτίμησ᾽ ἀ. ἡτιμάσεν ὦ. 86 (1 ΓΘΟΘΏΙΙΟΥ ΓΔ Ή115 ΘΟΥ- 
ΓΕΡῸ ἡτιμησεν. [αϊ. 

2) α΄. 68----)7. 4) 178---100. 
18. Αἀ νοοθῃ} ἄντην ἴῃ τηδγρίηθ ο0α. ΑΠΊΌΓ. ΓΘΟΘΠΙΟΥ τηδηι5 5οτρ- 

510 σ]οβϑᾶπι ἔναντι. Παϊ. 
188, ὡς φάτο" Πηλείωνι. [Ιῃ οοα. ΑἸηθΥ. ροβῦ φατο Ἰηίογριηρίτιν 1ἴὰ 

(:). Δὰ αιοά “αϊις : Ῥιιποίιμη. οἰδια 1 βϑηϊθητζίαμ, νἱγραϊα 
Ἰη6Ἰοαῦ νοσαθι] οὐ απ αἸβΕ που] ΟΠ 6 ΠῚ, Π6 ᾿ΘρΘΓΙΓ οπη. 

4) α΄. 283---2809. 5) 320---332. 6) α΄. 345---356. 7) 357---369. 
8) 436---4.52. 

444. ἱλασσώμεθ᾽ ἄνακτα ἐλασομεσθα α. (Υ.) 
447. φίλην' τοὶ δ᾽ φιλὴν οἱ δ᾽ 

9) α΄. 500---525. 
518. ἤρετο . Ἃ ἐίρετο (Υ.) 

10) α΄. 6οὔ---Οτι. 
608. ποίησ᾽ εἰδυίῃσι πρ. ποίησεν ιδυιηισιν πρ. (ὟΥ. ) 

Ῥοϑβύ υἱεἴπγυιπι Πα ι5 ἔγαρ τ ΘΏ11 γΘΥβι1πὰ, 41 α] ΕΠ πλ8. 68. θοϊα πὰ γΠαρβοα ε 
᾿α, ἴῃ τηράϊα ραρὶηᾶ ΘΟΠΒΡΙΟἸΠζΓ Ὧδ5 5ἰρ]ς: 

ὅτ Ὁ 
δῖ. σοτΐθ ἀρὰ Μαΐιπὶ ρῥ᾽οία Προ διιηῦ ; ὨΪΠΪΓΠῚ «ΟΠ ἸΏΪΟῸ Ριηοίο 
᾿(ᾳιοά τἀπηθὴ 6 ἀπ ρ]1οἱ τυ] αΐιιπὶ τ] 1 ν᾽ ἀθίιγ) ; οἵ ἔουπηὰ {Πτίοτ βίο πιὰ 
ΠηΔ 115. Οιδ 8ῃ πιπηθγατη ΧΙ, Θχρυϊπιδηΐ, οἵ αι! 60. ὨλΠΙΘΙῸ ΒΙ ρθε 
1115 ἀθοθυπθηάιηι ΓΘ] πιο. Εἰ οοίθυὶβ ἔγαρηθη 15 Πα] Ἐπὶ δδὲ 404 ἤπια 
τάρβος ΔἸ Ἰοι} 115 [λοϊαΐ. 

11) β΄. 1τῦ τοι. 
118. κράτος. Ἡυ]ιι5 γοσάθ}}} ΡΎΊΟΥῚ 5.}} θὲ ἴῃ οοά. ΑΠΙθΥ. ᾿πηροη]- 

7 ἀυΔ ΗΔ Δ Γ15 ὈΥΘΥῚ5 Βιρηση (7) ἃ πιᾶηὰ γθοθηθοτθ. 77αϊ. 
125. λέξασθαι. Τῃ οοὐϊοα ΑΠΌ Γ. ρ]οβϑᾶ γθΟθη ΤΟΥ ἴῃ ΠιδΓρ'. ἐπιλέξα- 

σθαι. αὶ. 
12) β΄. 311---.-322. 

310. πτέρυγος. ϑοοιπάς νοοαθ}}}} 5} 0 'π ΠΥ Υ. ̓ πηροηϊζαν δο- 
Οθηΐιιδ, πτερύγος, (ν]. 50:0}. Ν᾽ 6η.} πάπα δητί ἃ ; Οἴιπ [Δ ΠΊΘῚ 
ΤΟ Πα] Ὠυ]τι5. ἔταρτηθητ ἀοοθηΐιβ Αἰγα μη θηἴο γΘΟΘΏ ΊΟΥΘ Ρἱοτὶ 
βίης, Μαϊ. 

3106. ἀμφιαχυῖαν ἀμφιαχουσαᾶν : 56 ΤΏΊΔΉΤΙ5 Ροβίθυϊου 

ΒΌΡΓΑΒΟΙΡΒιῦ υἱαν 
318. ἀρίζηλον θῆκεν. Οὐοά. Απιθτ. ἀριζηλον εθηκεν : 564 ρ Ἰῃηϑουζιπι δϑῖ 

Ῥοϑβίθσγϊοτθ τηδηῖὶ Ὁ, ᾿ζθηχαῖιθ θ᾽ θίιιμ δὲ απρηπιθηζιη ε. “αὶ. 

13) β΄. 387---300. 
301. ὃν δέ κ᾽ ἐγὼν ον δ᾽ ἂν ἐγών, 

Οοτηπιθηαὶ Δίαϊιι5. πᾶς βογρίσγαμι ΟΟἸ]ΔΊΙΟΠ 6 νΘΓΒΙΙΒ ο΄. 348. 
Οοτΐθ αἱγο αι θοάθην πιο βου! θθ μάτι. 

405. ὅτε κινήσει οτε κινήσηι (ὙΥ.) 
14) β΄. 827----840. 

832. οὐδὲ οὺς. ΕἾ οοἄ. Αμιθτ. Μαῖιβ ἴῃ ἴρβὸ ἐγαρτηθηΐο βου ρβὶς οὐδ᾽ 

» 1 διῃίϊαια πᾶς βουϊρίαγα ἀΐζηλον νἱάθ αὰδὸ ὀχροβοὶ ἴῃ 1μοΧὶ], 1. ο,8. ΒΌΤΤΜ. 

88 2 
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εους ; ἴῃ Ἰδπηπιαΐῖθ δυιῖθπὶ ποΐδο 8ι185, οὐδ᾽ ξους, οἴ ΠδΔΏΟ ΒουΙρίθγα τα. 

ΡΓδΣ νυ]ραϊα ΘΟΠΙΠΙΘ ἢ ἀΔη8 αἰβουίθ δά ἀϊς “ οἵ πηθ]ἶτι8 γθῖὴ σομβοῖς. 

ΟΥ̓Δ᾽ ἙΟΥ͂Σ ποίαϊὰ Ε Ἰοηρᾷ." 
15) δ΄. 102-ἼἍ δ. 

115. ἀρχὸν ᾿Αχαιῶν ἄτρεος υἱὸν (Υ.) 

16) ε΄. 1--13. 
4. δαῖέ οἱ Ἃ δαιε δὲ οι“, 

17) ε΄. 14--25. 18) 407---410. 
407. μάχοιτο μαχηται (Ν.) 
41:6. ἰχὼρ ᾿ ᾿χῶ ΟὟ. 

Ιῃ ΤΑΆΓΡ,. ΑπλΌΓ. ρ]οββα ἰχὼρ, τὰ πὶ θεῶν ἰχὼρ ἤγαγεν. ἘΠ᾿ δὰ ὀμόρ- 
γνυ : ἔπειτα ἀπέμασσεν. Εἰ ν. 417. 84 ἄλθετο : ἐθεραπεύετο. 

10) ε΄. 422---432. 
422. ἀνιεῖσα ενιεισὰ 

ΑἸοββἃ ἀναπεισθεῖσα (ἸτΠη0 ομδμ μανεὶς 
425. καταμύξατο κατεμυξατο ἃ 

ΟἸοββ8α ἴῃ σοάϊοα : πληγὴν παραλαβοῦσα ἠχθρεύθη“. 
425. ἀραιήν. Οὐπὴ ἴῃ 8680]. 8. δῆσθρΒ ἢυΐιι5 γοοἱβ βρ' γτι8 ο- 

τοῖαγ, Μαῖΐιβ ἴῃ ἢοΐαᾶ : “1ῃ ΑἸΌΥ. οοα. ψιλοῦται. 
20) ε΄. 634---ῤ.46. 

648. οἷον. 860]. θη. ᾿Αρίσταρχος. δασύνει, Παρμενίσκος ψιλοῖ. Ιῃ 
ΠΑΡ. οοα, δασύνεται. Παϊ. 

64ο. ὅς ποτε ὡς ποτεῖ 
644. οὐδέ τέ σε οὐδε τι σε (ὟΥ.) 
646. ὑπ᾽ ἐμοῦ δμηθέντα Ἂ ὑπ᾽ ἐμοι ὃμ. (.) 

ΑἸοββθ : 641. παυροτέροισιν] ὀλιγωτέροις. 642. χήρωσε] χηροὺς 
ἐποίησεν. 644. ἄλκαρ] βοήθειαν. ἣ 

21) ε΄. 647---6 57. 
656. ὁμαρτῇ ἀμαρτηι (Ὗ.) 
6 557. ἤϊξαν (δούρωτα) ιξεν 

22) ε΄. 7γ65---78ι1. 
ΕἸ]οββθ : 777.. ἀνέτειλε νέμεσθαι] ποταμὸς τροφήν. 77 8. πελειάσιν] 

περιστεραῖς. 

22) ε΄. 848---866. 
852. ἀπὸ θυμὸν ὀλέσσαι α. θ. ελέσθαι (.) οὐ ρ]. ἀφεῖλαι. 

24) ζ΄. 2ογ----225. 
213. πουλυβοτείρῃ. [Ι͂ἢ 604. ΑἸΡΥ. Πρ θη ϑιρροηϊτι Ρτορίθι 

νΟΟΘη σοπηροβίϊαμμ. [ἃ οἵ 1101] οσοιτῦ 564 56Π18] τηοηιῖι- 
1586 5815 δϑῖ, 74αἱ. 

ς Ηϊπο βαβρίοοι να ΐδπὶ [1556 ΘΟ] πο Δαῖςε δέ οἱ κόρυθός τε καὶ ἀσπίδος ἀκάματον, 
᾿αῦρ, βὶπο ἐκ. ΒΌΤΤΜ. ἶ 

ἀ ΨΙιά. 5680]. Κη. οἵ Νοῖ. Ηδυπ. 10. Ηοϑυο. νυν. μύγμα οἵ μύσσει, Ῥηοῦ. γ. κατάρες 
μυγμένα. ΒΌΤΤΜ. 

“ θο οἴϊαμη οἵοβϑα βου ρ ΓΑ ΠΩ ΟῚ ε σοϑρίοἱῦ, θδηὶ [Δ] ἰΐα ἔργο δοοὶριῦ τι δ΄, 20. 
ἐπσέμυξζαν. ΒΌΤΤΜ. 

ΓΊΝΟΩ τη8]6 ραγίϊοι]α ὡς σΟΠρογοῖ οατὰ βουϊρίμσα ὠλλοῖον ἴῃ γοῦβα 628. Νᾷμῃη αποῦ 
101 ἴῃ ἔγαρτη. ΑΠΌ Υ. ἀρυα Μαδΐατη Ἰορὶ αῚ ἀλλ᾽ οιον, 48 νυ]ραΐα οϑύ βουϊρίιγα, ραύνᾶπαι, 
Πάσθηι 6556 [15 ΔΡΊΟΙ 118 ΒΌΡΓα 18πι νἹἀἰτηιβ. 64 νἱάθηαππ δἴϊαιη πὸ ᾿ἰδίπα ὡς τηογἃ 
510 οαἸοηῖβ Μοάϊ0]. ΒΡΠΔ]Ππη8, οἴ ἴῃ ποίϊβΒ 46 πὸ ναγϊοίαϊθ ἢ} τηοηθᾶΐ Μαῖα: 
ἀαδηη] 8 ΒΟς οἴϊδπλ γα ρῚ 6 ΔΡΡῸ ΘΠ Πὶ 6556 ΟΠ] ἶᾶ Π05 ἀοσραἠΓ, ΒΌΤΤΜ. 
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25) ζ΄. 282---201. 
ὦ 287. καὶ δ᾽ ἄρ᾽ ταὶ δ᾽ ἀρ (.) 

288. ΡτῸ γϑίϑιι γυ]σαῖο αὐτὴ-ττκηώεντα ἴῃ οοά. Απιθγ. Ἰορί ταν 15 
4ι6 πὴ 8680].  εῃ. εχ ΘΧθπρ 18 ΑὙἹβίδγο μθὶβ αἰοσί ἡ ὃ εἰς οἰκον 
ιουσα παριστῶτο φωριαμοισιν. 64 ἴῃ τηδγρ'. ἀἸοϊταΥ νόθος στίχος 

“ς ἐογΐαββθ᾽᾽ Μαῖι8 αἱΐ “" αυϊα θχβιπηαΐαγ βυτηρίιβ οχ Οὐ, ο΄. 
18. 

280. ενθ᾽ ἐσάν οι, δῖα οοα. ΑἸΔὈΥ. οὐπὶ ἀπ ρ]1ο] δοοθηΐα. ὙΊᾺ, 8080], 
Με ι. ΜΜαϊ. 

200. Σιδονίων τὰς Ἃ σιδονίων ὡς 

207. ἵκανον. ΑἸαὈΥ. ἼΚΑΝΟΝ. Νοίαηαιιβ Βρ  ΓἹΓπ18. ΤΟΥ ΠΊθΒ Δ Π11- 
4158], οἵ φαϊάθιη οὖ νι ἀθίιγ γα! απ: βου ρίυγο σΟςν 8. 
ΜἊαὶϊ. 

208. [ῃ νοοδ καλλιπάρηος Μαἴτι8 6 οοα, αἴδγξ δσσθηίιπι Πὰς ΓΟΥΠΊᾶ 
() οὐ ἰᾶο ποΐᾶ : ΤυρΡ]6χ δοσθηΐιβ βατ]5 νϑίιβίιβ. 

209. ΑΠΙΡΥ. κισσηῖς ἀλοχος. Νοίδίι Ἰἰοηρὰ 5υ}08. Παϊ, 
26) ζ΄. 418----432. 

“.432. θείης θηιης (Ὑ.) 

27) γ΄. 445-458. ἔ 
448. οὐχ, δράας δ᾽ ,ὅτι αὖτε ο. ὁρῶαις οτι δ᾽ α. (Ὁ.) 
451. εἴ 458. ὅσον ὁσήν 
452. ἐπιλήσονται ὅ,τ᾽ ἐγὼ ε. τὸ τ᾽ ἐγω 

28) θ΄. 25. 26.8 253----243. αι 
237. ἄασας (υυ-)Ὁ ΑΣΑΣ. Νοίαϊιγ ἰΙοηρᾶ. Π7]αϊ, 

- ἀπηύρας 5]. ἐστέρησας 

240. δημὸν. Ιῃ ΑΠΌΥ. δήμὸν. ΠλΊΙΡΙΘΧ ΔΟοσΘη 8, 56 ργαν]β δητὶ- 
αυϊοῦ δοιΐο, ΟἿ. Βομο]. βη. 2Παϊ. 

- ἔκηα Ἃ ξκαιον 

244. Οοα. ΑἸηθτ. ποη παθδῖ ἤπιηο νϑυβιι 411} ἃ 8115 απο 8]1- 
αυοῖ οοὐά. οχυϊαῖ. Πα]. 

29) θ΄. 24.5---253. 
245. τὸν δ᾽ ὁ πατὴρ τ. δε. (Ὁ...) 
2406. ἀπολέσθαι. Τῃ ΑΠΊΡΓ. ΡΥΪΠ1Ο 8ουρίμμτη ἀπόλεισθε, 564 γΆ80 Ἰοΐᾶ 

[αοΐιη ἀποόλεσθαι. ; 
250. πανομφαίῳφ. ΕἸο55. ΑΠΙΡΥ. πάσης φήμης καὶ κληδόνος αἰτίῳ ὄντι. 

ὀμφὴ ἡ κλῃδών. ἐς 
251. εἶδον ὅτ᾽, ὙΥ ΟΠ. εἴδονθ᾽ ὅτ, ΤΙῃ ΑἸΡΥ. ΙΔΟΝΘ᾽ ΟἹ. Μαϊιι : 

τὰ ποΐαζαν Ἰοηρα 5.110 οἴ ἀοορθηξιι. 
40) θ΄. 511-521. 

512. ἀσπουδεὶ. δὴῇὶο οἴ ΑἸΏΡΥ. : 564 ὙΥ, ἀσπουδὶ 
514. ὡς τις Ἃ ὃς τις 

41) “΄. 1-τό. 
γ. ἔχευαν ἔχευεν 

42) «΄. 17-τ-ς25. ᾿“ 
21. ἀπάτην. ΤΗΝ, Νοίδξιν ἰοῆσα. 77α.ὲ 

43) κ΄. τ68 ---1 75. 
171. ἐποίχομενος, ὑποσχόμενος 

ΕΣ ἅτιο νουβιβ Βουρεϊ βαμὲ ἴῃ Ἰδοϊπὶα οὐὐιβ ἴῃ δηζουίοσο ραῦΐο ῥἱοΐαγα ρου. 
ΒΌΤΤΜ. 
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173. Απλῦτ. ΞΎΡΟΥ. Νοϊδϊιγ Ὀγονὶβ 5} 140ὰ. Μαὶϊ. 
44) κ΄. 204---2 18. 

211. ταῦτά κε Ἃ ταυταὰ τε 

35) Κ΄. 557-568. 
36) λ΄. 562---571. 37) 597--ἄὄτι. 

507. Νηλήϊαι νηλήιοι 
όοο. εἱστήκει Ἔ ἐστηκει (ὟΝ...) 

48) μ΄. 1---25. 
5. ἀμφὶ δὲ αμφι τε; [ππ| ΘΠ] ΘΠ ἀδίιιΠ} 

ε 

9. τῷ κ᾿ οὔτι Ἃ το και ουτι (.) 
21. Σκάμανδρος. δῖ. οἴ ΑἸηῦγ. Πρίοσὶ δυΐθιη Μαϊιβ ἴῃ. Ὀ10]. 

ΑΠΡΥ. 6586 ΘΧθηρ] πὶ 64. ΕἾΟΥ, σαπ πὰς ποία Μ8, δὰ ἤυῃο 
Ἰοοῖπι : ἴῃ ΟΠ] οΟαΐοα ἰθρίταν Κάμανδρος βῖη6 σ᾽ δῇ ἴῃ οοαά. 
ΠΌΡΟΥ ΘΧΟΙΙΒ818. 

30) μ΄. 130-Ἰ50. 
140. ᾿Ακάμαντος αδαμαντος (ΥΥ.) 
142. ὄρνυον. Δ ΟἸΓ. ὥρνυον ορνυον 
-ὀ ἐόντες εοντας 

147. δέχαται δέχεται 
ἘΣ 56 ο] 1 ἴῃ. οὕτως, δέχωται, ἐν ἁπάσαις, τηργο Νίαϊιβ οοη- ο 

11οἷῦ 1586 ταιηθη ἃ] αυᾶπι 46 ἢ 15 βου Πρίατ]8 ΘΟΠ ΓΟΥΘΓΒΙ ΠῚ. 

40) μ΄. 226---230. 
227. ἴῃ ἀμὔνομενοι Ἡοΐίμτ ΒΥ} 0 Ιοηρα ἴῃ ΑΠρτ, Παϊ. 
220. πειθοίατο ἀξεπιθοιατο, 516, Θχριιποΐα 5018. 
222. εἰ δ᾽ ἐτεὸν εἰ ἐτεὸν 
234. ἐξ ἄρα δὴ εξ ἂρ δὴ 

41) μ΄. 425--433. 
428. ὅτῳ. 816 οὐ ΑἸὰρτ. δορὰ ὟΝ, ὁτέῳ. 
432. Νοίϑιιβ ἀθϑϑῦ ἴὴ ΑΠΊΡΥ. ΟὉ ΤΘρ ΠΟ Ώ ΘΠ νΟΟΙ5 ἀλλ᾽. 
434. ἀνέλκει. Τῃ ΑἸὈΥ. βδομάδα βυ} θὰ ποϊδζι ΔΒΡΕΙΌ οἵ δοιιΐο 
(7. Μαϊ, 
437. ὑπέρτερον ὑπέρτατον 

42) ν΄. 393-407. 
405 ὅγε τόλμησεν Ογ᾽ ετολμησεν (Υ.) 
406. ὅγ᾽ ἐν ῥινοῖσιν. 810 οἴϊδι ΑἸθΥ. 8564 ὟΝ, ὅγε ῥ. 

43) ξ΄. 414---434. 
414. ὡς δ' Ἔ ὃς δ᾽ (ΒΡΒΔΙΤηΔ) 
-- ὑπαὶ ῥιπῆς ὑπο πληγης (Υ.) 
418. ὡς ἔπεσ' ὡς πεσεν 
- ὦκα. ΑἸΔΌΥ. ὠκυ, απ6 ΓΘΟΘΠΓΙΟΥ τηϑηῖι5 [οἰ ὡκα. αϊ. 

420. καὶ κόρυς εἴας, 1668 νΕΥβι15 ἴῃ ΑἸΩΡΥ, 
422. ἐρύεσθαι ερυσασθαι 
424. οὐτάσαι. ΕΪ. τρῶσαι | 
427. οὔτις εὖ. ΑἸΔΌΓ. ουτίς ἕυ, 510, οὖ Βριγτα (0) αι] 46η1 58- | 

ΡΘΥ ΠΠπτογὰ ε ροβὶΐο, ἴῃ Μδ] ποῖᾶ μος βου θῖαιν. Οἱ, Ηθυη: 
εἴ ὙγΟΠῖ, αὶ μαθοῖ οὔτις εὖ. 

--- ἀκήδησ᾽ ακηδεσεν (.) 
433. ἄλλ᾽ ὅτε δὴ Ἃ ἃ. οτε δὲ (ΒΡ84]π1α} 

" Θρά βΒιρτὰ ε΄. 13. ὁ0α, ΑἸΩΌΓ. ὦρνυτο. ΒΌΤΤΜ. 
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44) «΄. 378---380. 
470. Διὸς γόον 
487. ἐπιβάντες 
480. εἱμένα χαλκῷ 

45) “΄. 30ο---307. 
673. πὰρ νηυσὶ 
675. ἀφέστασαν 
6ϑ8ι. διώκει. ὟΥ. δίηται 

47) π. 209-225. 
218. θωρήσσεσθων 
220. πολεμίζεμεν 
225. οὐδέ τις 

48) π΄. 758--772. 
γ68. ταννηκέας 

δ, κτυπὸν (ὟΥ.) 
ἄποβαντες 
ἐμένου χαλκὸν 

406) 6η1---Οϑὃς. 
παρα ν. (Ν.) 
εφεστασαν 

διωκηι 

θωρησσοντο (.) 
πολεμίζειν 
ουτε τις 

ταναήκεας 

772. δοῦρα πεπήγει. δ΄᾽΄6 οἴ ΑἸὴθτ. 864 Ὑο] Εν δουρ᾽ ἐπ. 

49) π΄. γ83. 784. 
50) ρ΄. 4-τ-15. 

22. φρονέουσιν 

517 ρ΄. 88---τοό. 
98. ὁππότ---- θέλει 
99. κυλίσθη 

ΙΟ 5. φέρτερον 
52) φ΄. 202---213. 

205. βὴ ῥ᾽ ἰέναι 
213. εἰσάμενος 

53) φ΄. 303--4οο. 
304. κυνόμυια 

φορεουσιν 

--εθελη, (ὙΥ.) 
κυλισθη;ι 

φερτατον 

βη ἵεναι 
εἰδομένος 

κυναμυΐω (Υ.) 
800. ὕσσα μ᾽ ἔοργας. Ιῃ ΑἸΏΡΥ. οσσα εοργας 564] μ᾽ ΥρορηίίοΥα πηδηιι 

βιρρ!οίιμη. [αϊ. 
4οο. αἰγίδα. 81. εὖ Απλθῖ. 8664 ὟΥ, ἀσπίδα. 
402. Παλλὰς ᾿Αθήνη χειρὶ πάχειηι (ὙΥ.) 
407. ἐκόνισσε. ΥΥ͂. -ἰσε. ΑἸΩθΙ. -εἰσε. 
408. τεύχεά τ᾽ τευχεα δ᾽ 

54) χ΄. 4--25." 
7. Αὐτὰρ Π. αυταρ ὁ π. 

13. οὐ γάρ με 
,ὔ 

--- κτανέεις 

ου μεν με (7. 
κτενεεις (Ὑ.) 

- μόρσιμος. ΑἸ. μεμοιραμένος 
17. ἴῃ ΑμλΌγ. ἃηΐθ πρὶν Βου!ρίμπι ογαΐ τὸ 864 ἀδίμεθ ἀὈγαβιιη). 

Μαὶ. 
18. ἀφείλεο αφειλαο 

10. ἔδδεισας Ἃ εδδεισαν 

55) Ψ'. 500---524. 
510. οὐδὲ μάτησεν ουδ᾽ εμ. (.) 
στό. ὰ ΑἸθγ. τηθηάπι Μενέλαον ἃ Τροθηϊτοῦθ ἤγᾶμιι ΘΟΥΓΘΟΙ ΠῚ 

Μενέλαος. Παὶϊ. 

56) ψ΄. γ65---γ78. 
γόδς. κεφαλῆς κεφαλὴ 
"067. ἱεμένῳ ιείκένοι 
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"7.3. ἐπαΐξεσθαι επαΐξασθαι (Υ.) 

57) ὦ΄. 244---253. 
252. ἐκέλευε ἐκελευσε 

58) ὡω΄. 329---341. 
430. ἄψοῤῥοι αψορρον 
231. λάθον λάθεν 



Μ 

ΙΝΡΙΕΧ 

ΤΟΘΟΟΒΌΜ ΗΟΜΕΒΕΙΟΟΝΌΟΌΜ. 

ἘΌΤΑ ἣ. 

ΠΙΔΒ5 Ῥϑιρϑσδῃῃ οἱΐ, δὰ θ΄. 224. 

Α.. 20. οἷΐ. δὰ δ΄, 254. Β. 1. εἷ. δ ΝΣ, 
62. 63. δὰ η. το7. 135, δ ΚΡΕΎΝ 
63. δὰ τ΄. 562. 562. 18ης.. 864 .΄. 44. 
1; δα λ΄, 5γ0.᾿΄. 198.99. δά (΄. 44. 
γ8. ἀά ο΄,.41. 2[ἔἍΔΕον. δά ἃ: 
50... 8)ὄᾶὰ β΄ 1 κα, 406. 84 η΄. 104. 
95. δὰ γ΄. 467. 448.(. (τ΄. 174: 

᾿ οϑ. 84 α΄. 92. 46γ.68. δὰ .΄. 51. 
109: 4. Δ δ΄, 661: 489ς. 4 μ΄. γ8. 

102. αὐ δ:νᾶν. 494. αἀγ΄. 274. 
125, δ β'. τοσὶ 591-04. δὰ γ΄. 7. 
ἘΦ ΑΣἹ α δ44. δ 0.88. 
πὸ δ. δὰ β. ἂν ἃ ό40. ᾿ δὰ τ΄. 174. 
ΝΙΝ κἢ εἴα Τοὶ γ42. 86 δ΄. 442. 
142. 86 ἐς. 27. γη6-}8. δὰ ε΄. 72. 
144-6. δὰ ε΄. 41ο. 01. 86 ε΄. 231: 
ΕΟ Σ. ἡ πα δ΄; 172: 8οο. δὲ ζι 103. ΚΓ ΦῚ 
δχ. δῇ «΄ Ὅν." 85ο. 86 λ΄. 239. ποῖ 
2190. δ( θὲ. 186. 857ὴ. δὲ ἀ 94. 
Δ. ᾿᾿δ δ΄. 1.58 864. «84 β΄. 183. 
237. 4 α΄. 97. τι χὰ δα α΄. ς8. 
243.44. ἃ β΄. 415 20 δὰ θ΄. 175. 
5... δα δ'΄᾽ 45. 1.5. φὐν. δδεὶ 
287. δὰ τ΄. 28ς. 164. κα α΄. 238. 
20). “δα β΄', 31το. 174. 864 δ΄. το. 
2909ς. δα ὅ΄. 646. 1δὲ' δἰ ναι, 
318.10.86 ο΄. 246. 197. δα μ΄. 78. ποῖ 
380. 84 β΄. 315. 217 δα β΄. 15. 
405. δα σ΄. 70. 3Ὧ4:. δεῖ τι 
429. δα β΄. 410 276. 8ᾷ μ΄. 423. 
474. τἀδ΄, 19 ἀηη. δὰ μ'-ἢγ4 
αν." δ δ ν᾽ 488. δα ε΄. 112. ρ΄. 350. 
528. 84 6΄. τ86 409. δα ὅ΄. 12. 

"5... 86 ζ. ἃ Τὶ Δ. 59. 84 ν΄. 142. 
48. δά ε΄. 1τοΙ. ποί. 144.- δα δ΄. όο2. 
41. δα δ΄. γοϑ. ποῖ. 151. δδάφ..όι. 
42. 43. δὰ β΄. 3. 16η.68. δὰ β΄. 315. 

ΝΟΙ,. 11. 41 



Δ. 182. οἷϊ, Δα β΄, 257. 
ἀρὰς  8Β ἔξ 1: 
4411 39, 868 ν 384. 
8421. δῇ 8΄. «86. 
484. 6 τ΄. 1526. ἠοῖ. 
402. 84 λ΄. 46ο. μοί. 
408. φπ τυ. 
κὰδ. 48. 

Ἑ,, .Ὡ, 56] ϑ', 32. 
29. “οὔ χι Ὑ54. 
208. 84 ἡ΄. 245. 
202-04.8 θ΄. 224. 
207, 86 ξ΄. 418) 
486... “δὰ 6΄.. 52: 
Βοο. δ η΄. 0, 
546.47. δα γ΄. 480. πού. 

549. δ γ΄. 480. 
δ. αἴ χοῦθτ. 
δὺγ.. 88 οὐ 151; 
γ48-41.84 λ΄. 6434. 
γ46.47. 84 α΄. 99. 
7γο. α γί, 4266, 
8... )ὲὲ εἰ, 58}.. 
δ). δᾶ 58. 
905. 86 γ΄. 464. ποῖ. 

ΖΦ. 11: αὐ ἔς σοι: 
Ὅτ: Δα κ΄, τό4. 
156,“ δῇ ϑέρ42. 
130.54η4.84 «΄, 74. 
153. χϑὲ διε 8.85. 06. 
5345: δα α΄. 918. 
4502. 6 238: 
“σ΄. δ βὉ ον 
287-900.Ρ. 590. 591. 
421. δὲ δ. . 
η07. 581 “911 
422.24.)ἃ ν΄. 223 
2898. ἀπ α»14. 
ὔο... Δα θεό 
κόο. ἅν, "2ός 

Η. 64. ἃ η. 221 
138. δα ἀν ,λ07 
1η0. ὅπ ὔυ ἢ: 
161.-- - δ 6΄, 258 
Ὧἀ4τ; ἢ ἔς. 1 
416. δὰ μῆς, δοδ 

334.35: λ4 γ'. τορ. 
350. δάθ αι: 
421.22, δα μ᾽) 3. 

ΓΟἸΝΌΕΧ 

Η,.4.53. σε, δὰ .»,,. 3.5.9, 8 
Θ.1. δ β΄... 

555. (ἔσω. 5.51.) οἷξ, δᾶ Κ΄, 88, 

48, δὰ β᾽ ἅτε, 
66. δῦ β΄. τ. 9. 
195, δῇ μ΄, 3.8, 
150. ἡ. ἀᾶ δ “21. 
1ϑυ. αὐ 86: 
293:- δά σ΄; 80; 
20. 88 9... 
45... 86 β. Ὧ1δι 
476. αδ- οὐ - νά, ποῖ. 

485. (μ΄. 
5ο6. η. 84 ἡ. ᾿δάι 

8 α΄. 248. 
᾿ δα μ΄. δ)θ. 

54. 4. δὰ δ᾿ 510 
56. Δα γ΄. 97. 
1475. δῳαανο, κσὲ 
164. 88 α΄, ἅὙὉ δ, 
193. 84 α΄.417. οἴ γ΄. 3ο9.ποῖ. ἢ 
206... τα σ᾽ 2; 
2324- ᾿δῇ ξ΄. .254. 
408. δα 1. 
οἴ. δ 
494... .δὐ ὕζυναι 
4381, πάλι δοι 

409. (ζ΄ 33. 
410.11. λα α΄. 34. εἴ οἴ, δὰ α΄. 42. 
442.43. 84 δ΄. 818, 
446. -. οὖ ξοτό, 
477. (ἔπι. 474.) ὅθ α..1. 

478. (474.) δ α΄. 344. 
500. (406.) 86. α΄ ,Ἱς 
580. (526.) δα ε΄. τοῦ. 
568. (ς64.).. δα λ΄, 423. οι, 

593.94-(589.990.) δά ζ΄. ο. 
64:.42.(639.4ο.) 84 ε΄. 41το. 
649. (645.) δῇ ζ΄. 2οο. 

653. (649.) δᾳ γ΄. 195. 
. 08. δα μ΄. 281. 
1,8. αὐ νὴ 
120. ᾿ 88 εἰ ἄδύι ᾽ 
15 5.56. 8α ε΄. 281. 
158. δῇ ον Ὁ. 
χόλ. 88 Μ΄. 29. 
55.565 5. 406 ἀπ 
2ὅο. οἷ α᾽,,,385. 
2451-53.86 θ΄. 124: 



ΤΟΟΟΝΌΜ ἨΟΜΕΒΙΟΟΒΌΜ,. 

Κ. 420. οἷϊ, δὰ γ΄. 266. Ξ. τοο. οἷϊ, αὐ λ΄. 221. ποῖ. 
εν... δὰ δ᾽ 64. 216.17γ. δὰ θ΄. ,88. 
χδο,.. αὐ, 1: 4. αν 8. 
κοὸ, “ἀΠ ὺ4: 200. δά α΄. 32ο. 
ΚΝ)... δ β,,4τ). 404. 5. δα β΄. 3. 

“1. Δ ΘΕ 1. 433. 84. β΄. 410. 
Ιο5. δα μ', 54. ποῖ. 3. οἱ}... 
τὰ αδὺς 38; Ο. 1ο. δα ζ΄. 258. 
γ}. 8 152. 1890. 84 ε΄. 244. 
2085.Ὀ (γ΄. 6. 193: δα ε΄. 244. 
408. δα ε΄. 4094. 405. (γ΄. 304. 
ΜΔ ὃν ὙεῚ, 84009.10, 84 γ΄. 432. 
4δο. “δα χ΄. 412. 422. αὐ Ὧν. 
407. οἷ ἔν ν.ο4. 835. δ » 81. 
4832. αἂ μ΄. 200. 4339. δα τ΄, 136. ποΐ 
621.(ἔτῃ. 620.) δα ζ΄. 98. 4857" ᾿ αὐ ἢ Ὁ 
γ34. (733.) 88 ξ΄. 222. 4."  ΟΉυ: 
8ο1.΄ (8οο.) δα γ΄. 154. 538: δ μ΄. 248. 
15. (δι Ὁ δ) Δ᾽, ςγ. 634.35. δὰ ζ΄. 244. 

Μ.7ο. δά ξ΄. 182. ποΐ. Π.14-16. δ ε΄. 3094. 
1715. ΠΥ 8Υ, 127... δ ϑύμος, 
Κοὺ ἀπσυ ἂν, 16ῳ.7ο. δά γ΄. 7. 
230.40. ἃ β΄. 154. θ΄. 20. 1.5." δ ᾿ χ 416 
254.55. δα κ΄. 212. Σ 4. δᾶ δ 7 
803. δα Χ; τόδ. 170. . - δὲ ἡ 1116 
“δ, αὐ δι): χ. οὐ ενα 

Ν. 4:1. δα ζ΄. χ68. ποῖ. 41). δαὐϑιιχϑα 
“4: δ ε΄. 281. 803. ᾿ δα τ΄. 542. 
50. 6ο. δα κ΄. 238. ΕΝ δ «ζ΄. 4ο. 
102. 3. δά ε΄, 268. 225.26. δὰ λ΄. 521 
κα." δύ Β΄: 88. 216. βάζσεον ὍθΕ. 
᾿4.,., ἀμ 88. 264.64. δὰ δ΄. 4,77. 
283. δα ὃ΄. 10. ζ΄. ΙΟΙ. Ὠοῖ. 434.3 5. 84 α΄. 1. νἱά. οἴ ηοΐ, 
422. δᾶ η΄. 104. “Ὄν δ ἀντ΄ 458. 
436. δα δ΄. 650. 501. δ( δ΄. 7923. 
θυ, με΄, γ44: δ09ς. κα χ΄. 278. 
46ς.66. «( λ΄. 239. 521. 6γο.γ71. δ ρ΄. 134. 
δ 0Ἷ. . οὐ 82. Ἑ. 56. δα ζ΄. 163. 
523. δδαύ. το4. 179. δα ζ΄ Ἰοτὶ Πόι. 
544. (δ΄. 793. ποῖ. ,“8). “οὐ διιδιυὴς 
555. πο Ὁ, 4[[1τὴὺῖν "δ ων 10. 
588.80. δ( λ΄. 128. 448. δδᾳ ε΄. 240. ποῖ. 
61τ6.τ17. δὰ δ΄. 662. 4023... δῖ. 418. 
"ἃ. 5 86ῃ ἐν Ὁ 1. Ἀ53. δὰ νοι τι Ὧρε, 
793.94. δὰ β΄. 1. 486.87. δ( ε΄. 272. 

᾿ 802. 4. δὰ ζ΄. 134. 8). εὐ 76] 
824. δα σ΄. γό. Τ 110. (δ΄. 477. 018. 

Ξ. 02. δα θ΄. 240. ποί. 247. (θ΄ 258. 
δ ,δε['[ δ. 368. 273. δὰ τ΄, 263. ποί. 

412 



Ι- ΝΕ ΣΧ 

Τι 201.0},86] α΄.01, Ι Ψ. 88. οἷΐ. δά τ΄; 29. 
402ὥ. 86 δ᾽; 181. δἰ8. 120ὅὃ. δά δ δον, 
ἀοὰ. δυ8υ. 1235. - δ Κ΄, 5.2. 
407. δας, 354; δῦ ζ΄. 1328. 2408, δα β', 4οὐι οι, 

" «. δα β΄. 68. ποῖ. 226.27.86Ὁ βι ὦ. 
.2. δα ὦ΄, 1. ποῖ. 227. , "ιῃἰ νὴ. ἃ. 
1,8... οὐχ βα. 455. «44,ε΄, 540, 
169, δα δα .ὩΡῤὶ, 250.61. δὰ γ΄. 274. 

Φ, 86 β.,.κ. αγό. ἀφ τι 
45. δα μ΄. τος. χτν, - Βα ΕἸ 
ΠΕ 86 κ΄. 401. 488.. πὲ τ'άποε. 
8ο. 81. 6 9; α΄ δκ. 431. δ8(46΄, τρο.οἰκ΄ τόρ, ΟΝ 
120.529. 8 ζ΄. "22 Ας 46ο. ἀγχ΄. 246. ποίΐ. 
1. αὐὦλιἐ 579. 678.70. δα λ΄, 275. 
158. τὰ δ» 29. 693. κα γί. .- 
218. αὐδάν 69. όοἡ.". δε  ππ’, 8. 
220. ΟΝ 43. 826ς .- 88 δ΄, Ὅ726; 
τῇ. παι σοι 826.27. 8 θ΄. 1ρο. 
ἡδό. πα χδ. 862.-- 88 9. 482. 
466... 88 γί, Σ2.:. δὲ δ 245. Ω.4.. 5. πρῦ ΘΠ ,ΟΝ 

Χίσς. Δα σ΄. 406. τῷ, δα γ΄. 6. 
8ο. δα β΄. 2οο. 8ο. δα ε΄. 51. 
12.4.28. Δ ἃς τς Ῥ.Ρ8. Ι69ς. 86 6. 414. 
127. οα πόο . 830. .,. δῇ ἐν Μπι 
1.4.2. αὐ τ ἰοῦ ν΄, Δ᾽: 44.3.44. δ κ'; 248. 
164. Δα ἴδ 4λὰ. 400. δα ΧΙ Σ, 
222. οὔ ψο ΡῈ: 425. αν, 458. ηοίΐ. 
864... πὐκπτα- 445. δἀεέδι7: 
431. δα ε΄..200. 486. δα σία. 
δορ. αὐ ΔΑ ΒΡΟΥ 587: δαἀὔζῶσε, δὲ. 
δοο.. 14 νίῶ2 5: ἤοῦ, ΒΗ Δ ἡ 

εΥἾἍ ΤῊ Δα β΄. 280. ποίΐ. 5: φ( αϑόν, 
ἡ ῶς δα )β΄. τ8}. 

ΟὨΥΒΒῈΕ Α. 

Α. 47. οἷ(. δὰ θ΄. 266. Α. 175.011. 84 α΄. 255. 
48. 49. δὰ ε΄. 8. 10 η. πα. Εν 
Ἐδὲ δα τ΄. 172. 108. ΤΠ ἃ. τὸν 
ὙΡ δα ν΄. οὐ. 203. 4. σαν Τόν. 
93. Δα α΄. 284. οἴ γ΄. 313. δά. δ αν τι ΗΣ. , 
οὐ. δα ε΄. 43. 284-86. δα γ΄. 313. 
109.10. 86 ο΄, 310. 286. δα α΄. 93. ποῖ. 
115. δα Αι. 154. ηλ5. “αὐ χδέζε ον, 
ΡΜ ὃν ἈρεῚ Ἢ 470. ᾿᾿δᾷ α΄. 945 ΟΕ, 
12... “ὐ βου ττας; 408. Δ ΤΩ 
142. δῇ δή. ΤᾺ, 406. γ.. 86 “2 Ἐγς ΔΟὶ, 
127. ἢ αὐτῆς,.6.,1.58,.. δὰ ἃἋ1τὸ." “δ 71 00. 



Α. 4525. οἷζ, δῇ ὠ΄, 2ο8. 
441. αἀ ῳ΄. 46. 

Β. 5σ8-6ο. δ(« β΄. 63. 
85. τἀ δ΄ δοῦ. 

89. «(ν΄ 377. 
ιοό-8. δὰ ν΄. 477. 
168-γο. δα β΄. 244. 
1γΧ.. ( (', 466. 
2ο6. γ. δὰ ε΄. 211. 
5.., ὕρῦ α'..5. 
ὃν". δ δ΄; 48. 
486. 8η.Δἀ α΄. 238. 
201.92.8ἃ α΄. 238. 
208. δ β. 280. ποῖ, 
408. ᾳ γ΄. 97. ῃοΐϊ. 
ἄν ζ6.. δῇ β΄. 810. 
416. δα χ΄. 48. 
416. 17.864 β΄. 425. 
440.41.84 β΄. 421. 
4565. «84 η. 104. 
4324. ααἀ6΄,.1823. 

᾿᾿. 81. δὰ α΄. 186. «΄. 22. 
103. δα δ΄, 2οΆ. 
δεν δά αἰ. 498. 
1090-2οο. 8 δ΄. τό4. ποῖ. 
ας. δα οἱ, 217. 
γ41. δ δ, 4592. 
218. 86 γ΄. 266. 
ἄδτι “δὲ δ΄. “28. 
266. (τ΄. 530. 
οὐδε "πα ἐς, 805. 
409ς. δα α΄. 417. 
40γ-τι. 8 θ΄. 6. 
4.16... τ.δὄδὦ κ΄. δι. 
τι. 80 δηϑει, 
414. 84 γ΄. 442. 

456.. .δδ ζ΄, 9. 
Δ. 6. δ λ΄, Κο1. 

τ6. δα α΄. 258. 
4). δὰ η΄. 313. 
48. δα χ΄. 324. 
43. 44. δὰ δ΄. 72. 
64. δά η. 312. 
85ὲοή. ὑαὐ αι γος δ᾽. ὅλο, 
104. α΄. 169. 
109.1ο. δ δ΄, τό. 
ΧΙ. τ δ α΄,.8.50. 
1535. ἰδ γόος 
1904. δδαδ΄.ὅιϊ. 

ΤΟΟΟΒΌΜ ΠΒΟΜΕΒΕΙΟΟΗΌΜ. 

Δ. 213. οἷτ.δἀ δ΄. 61. 
245. 446.ββ. 109. 
272. δά δ'.28ς, 
ἅδη, οὐ δια, 
3.4... κα 4, 6Τ. 
453. 48[ 4.424. 1 ζ΄. 12 
438)». ο,.«΄,ἥσ1ς. 
ἀξ, ἡ 455. 
418. «ει χ', 240. ῃοΐ. 
433. αα4.β΄. 289. 
45.οθ. δδάυ΄ 204 
452. 8)68.δ΄,.,451. 
453. 6δ΄. 451. 
514.15.86 {΄. 8ο. 
56.64.84 η΄. 324. 
56). δὰ κ)205. 
569. δα δ΄, κό4. 
6ο7ῦ. (4 δ΄. 626. 
611 86 θ΄. τ66. οἱ 5823. 
62). 84 «α΄. 119. 
ό4ο. 4 πι'. 15. 
662. 84 δὃ΄..27. 
672. 86 γ΄. 195. ποί. 
"346. υδϑά ϑοθᾶτν, 
“8.}. “κα, α'..52. 
8502... ᾿νϑ τ΄..Δ0; 
8 4. 80 δι .λθκ. 
846. 47. αἀ δ΄. 793. 

Ε. 47. δα η. 148. 
51. δα ε΄. 337. εἴ χ΄. 24ο. 
61. δα ε΄. 334. ποῖ. 
66. δα ζ΄. 425. 

73. 74. δὰ μ΄. 88. 
93- 84 η΄. τό4. 
119. ϑδά ε΄, 120. 
133.34.84 ε΄. τος. 
137-30.84 ε΄. 118. 
2606. 6η.8( β΄. 280. 
817. αὐ δ, 451. 
4χ8, ιἱὴ ες 854. 
431.32.8ἃ εἰ... 205. 
884. δὰ ζ', 1.49. 
437). δὲ ζ΄. 1. χ'΄. 240. 
453. δὰ αἷς ὁ, 
457. δα ε΄. 28ο 
468.(ὡ. 84 β΄. 280. 
485. δα ς΄, 405. 
402. δ8ᾳ β΄. 421. ῃοὶ. 
421. 22.8( δ΄. 404. λ΄. 134. 



Ε. 422. οἷϊ, δά δ΄. 442. 

Ζ. 
478.0. ««ἀ βὺ 450, 
2. δὰ μ΄. 281. 
5.6. " αὐ ἦρθ, 
6. δὰ γ) 8.351 
τὰ δα κ΄. 517. 
δή; Δα η΄. 1ος. 
8ο. 8α ε΄. 486, 
ΙΟ2 δὰ ε΄. 281. 
108., 8 518. 
16ο.61. δὰ α΄. 1. 
δῶτ, ὦ,  ἀδὴ). 2.2. 
204. 5. 84 ε΄. 280. 
264.. .. δα εἰ 8}. 
270. δά ηὐ 818; 
ἄθδὸ, δὰ ον. 
01. 6 2602, 
416.11:. 7.882. 
421 ἢ 8 7: 280. 

. ἊΣ 86 θ΄. 124. 
8. δα ζ΄. 204. 
41..55. δα νι Ἶ3590) 
42. 33: Δ ν Ὶ 10. 
24. δα η΄. 30. 
8ο. 84 γ΄. 307. 
86. 8α γ΄. 4. 

115.16.84 {΄. 425. 
110. 86 δ΄ “67. 
τό. ," ὅτ 198: 
ῬΆν ἀκ 8 τ 7, 
13588.. ᾿ἀθγϑά:. 
Ά1. 484 οἵΨὶ δ.29. 
148. δα ην» τὸ 
1416. δἀη 84. 
150. 6ο. Δ 9780. 
τό, . 84. 887. 
4τ8. το. 86 9". 70: 
221-23.Δα ν΄, 110. 
4526. ..Δϑ τ 110. 
3458, ἀδυδη 9, 
Ὁ: 864 θ΄. 401. 
13.3.35. 5: 
1590. 6ο.8α θ΄. 133. 
183. “8 ΘΒ. 4.51: 
δ. αν ἀθ2: 
ὅθ. αὐ σ! 
446. ὦ. ϑ 102. 
248.49.84 θ΄. 1ο2. 
248. αἀθ΄. τοο. 

ῃοΐ. 

ηοί. 

Ποῖ. 

οἵ ν', 

Ι. ΙΝΌΕΧ 

110. 

Θ. 248.49. οἷϊ. δὰ θ΄. 482. 
249. 

274.75. 
270. 
204. 
βου: 
464,63. 
426-29. 

437: 
443-45. 
48 8.51: 
451.52. 

492. 
492.05: 
851:7..18.ὲ 

564-72. 
577. 

209. 
275. 76. 
270. 

336. 
4ο8. 
41ι. 

458. 
464. 

473: 
482. 
59... ἃ. 
506: 

534: 

δὰ ξ΄. Ὁ 21. 
δα θ΄. 3240. 
δα χ΄. 230. 
δα α΄. 
δα γ΄. 
δα {. 
δα θ΄. 
86 ε΄. 
δ Ὲ 
δα θ΄. 
δα ε΄. 88. 
Δ θ΄, 266. 
ἀ ΤΠ Ὡς 
Δα δ΄. 2γ6. 
δ ὟΣ ἄγγος 
αὰ ἔΡτοΝ 
δα δ: 488, 
αὐ δ 89. 
δ᾽ Ὁ δαὶ 
«Ὁ Ἐ6 2. 
δα γ΄. δῆ. 

Δα {΄. 564. 

84 δ} 4.77 
ἀνε ἀγα; 

Φ,5.)1 

Ὁ) 
ὅς 
240. 

79. 
ὅ Θθυ 

«δα α΄. 4262. 

δα γ΄. 274. 
αὐ τ Ὁ 
εὐ Βτ Ἐξ. 
δα α΄. γο. 
Δα γ΄. γ1. 
86 ζ΄. 425. 

δῇ (. 60. 

84 {(. 275- 

8α λ΄, 485. 
ἌΠΎΝ 425. 

δα κ΄, 82. 
δα {“΄. 540. 
6 τς τοῦς 
Δ ΤΌ, 

84 θ΄. κ67γ. 
Δα α΄. 254. 
δα γ΄, 564. 

δ Κτ 297. 
4ΠῈ- ΖΩ͂: 
Δ ἘΣΕΙ͂Σ 
αὐ τ» 
ας 554. 
δὰ χ πσΟ. 

τι ΟἿΣ 

Ὡοΐ. 

ὨοΟΐ. 

172. Ὠοΐ. 

ὨοΟΐ. 

δ, 514. 

ῃοΐ. 

ποῖ. 

ῃοΐ. 



ΤΟΟΟΝῸΌΜ ΠΟΜΕΒΙΟΟΒΌΜ. 

Κι 274.οἷτ, κ', ΔΚ δι Ν, 75. οἷϊ, δά ε΄, 254. ποῖ. 
όϊ. αὐ κω. Ι γ8. δα κ΄, 1320. Ποΐ, 
διό, αὐ κ'..232. Ὠθί. 104. α(΄.}΄. 22. 
ΝεῚ., αὐ κί; 406, 12, δὰ μά"); 
“3.0. ᾿.Δἡ α΄. .16. 424, δὰ η..51} 
ΜΙ, τ. δ σ΄. .463. 262. 63.8ἀ κ΄. 4τ. 
450. (4 ν΄, 2ο. μοΐ, 4,7, “αὐ, “88. 
ΝΡε. δὐδευτοςςς Ὡρί. 491.,35.86 κί, Δὴ5) 
471. κα κ΄. 469. 451. Δα α΄. 186. 
“ιο, βα ἡ 4228. 484-85. δα ν΄, 3323. 

"“. ». δα α΄. 2328. ἄσοι" ἀλη: 
"τι. δα γ΄. 486. 40γ. (β΄. 238. οὕ θ΄. 352. 

Εἴ. 534. ἴων 123:;.34.) δὰ κ', 4τάφν αὐ δα, 
490. 4[ὁὖύυτ. δά δ΄ 1. τῦνα 

56. (135.) δὰ κ΄. 416. ποῦ, 420-32. δὰ κ΄. 238. 
205. (294. δα ν΄. 65. πῖνε δ Δ 80: 
8.1.) (316.) δὰ λ΄. 211. 439. 4ο.84 σ΄. 1. 
ψ,26..(5528.} δα γ΄. 303. ποῖ. [ Ξι 1οο,. δά υ΄. 187. 
467. (366.) δα λ΄, 266. ποί. τοῦς : : 88 γί: 281 
403. (392.) δα λ΄. 579. ποῦ. 206. -86 κ᾿ 42. 
449. (448.) δἀ α΄. 222.23. 8 θ΄. 186. 
568-627. ἃ ψ'. ἱὰ 274. δὰ ΒΒ δλῆι 
568. (56γ.) δα λ΄. 222. 254.. δὴ β. Μ.21. 
Βηη.. (576.) δα λ΄, 20 »ρ. τό. “Δ δ λ, 
6ο!ι. (6οο.) 8564. δὰ γ΄. 464. θο;» απ ὴ5,: 

ποί, 401. ἃ. δα σῷ 0 
6ο2. 3. (6οιτ. 2.) 84 λ΄. 485. 488. (λ΄. 221. ποῖ. 
614. (613.) δα λ΄. 613. ποΐ. 844: “" δὲ εἐὔζονο 
δι8, .-(6:}7}) δα α΄. 24. 0. τό. τη δ βν μας δυυδὲ χς 
62. (646.) δ ὃς 668. οἱ γ4. 84 ο΄. 2οο. 

570. ποί. 187. 864 γ΄. 480. ποῖ. 
ΓΜ. 4ο. οἰ. δὰ θ΄. 204. 207. (ἔτη. 296.) δὰ Β. 410...» 
 ο7. δὰ ε΄. 422. 444. (343.) δά γ΄. 287. 

99. 1οο. 8Ὧ4 μ΄. 80. 4566: (358.) δα α΄. 48. ποί. 
Ἐφ "κα μ΄. 439. 458-6ο. (357.59.) (λ΄. 202. 
134.- δά ν΄. 352. 292-04.(391-93.) 84 γ΄. 206. 

171.72. 84 γ΄. 486. 495-96. (494.95.) 84 γ΄. τ. 
ΒΎ2.. κα δ΄. κ8ο. βοᾷ. κοὐ 665....} δα π΄.130. 
174. 88 δ΄, 410. 525. (524.) 864. δα ρ΄. τόο. 
ΒΒ. ΓΔ β΄. τ. ποῖ. ποῖ. 
5ῆηο. δὲ ε΄. 454. Ὠοῖ. Π. 12. οἰ. δὰ γ΄. 309. Ὠοΐ. 
831. δα μ΄. 80. τι. " δὰ ὃ, δόή: 
Νῆθι δα μ΄. 8ϊς. 20). δὔγ'. 478. 
δτο. δα β΄. 410. 21. “δὰ β.κ)ς 
273. δα μ΄. 268. ποῖ. 46). α δ΄. χοΐ: 
468. «4θ΄. 186. 410. δά τ΄. 580. 
469ς. δα δ΄. 442. ποῖ. 449. 84 ὦ΄. 410. 
480-00. δα ε΄, 70. 401. 2. δὰ γ΄. 214. 
410-12. δά ε΄, 254. Ῥ. διο[ο ΘΟ Δ. Ἴδο 



Ι. ΙΝΌΕΧ ΤΟΟΟΒΜ ἨΟΜΕΒΙΟΟΒΌΜ. 

Ρ. 64. οἷϊ. κὰ δ; γῪὸ2: 
88. δα ζ΄. 221. Οΐ. 
102. δα κι. οὶ ϑϊ, 
249οϑ. δὰ δινὴν 
“66-68. δα κ΄. 210. ῃοί. 
201. ᾿δ β γὸ. 
522. 866. δα ρ΄, 442. 
525. οδίδα δον οὶ 
50... δα «(βάῆοσ, Ὠθί. 

ΣΤῚΣ: δα σ΄. 70. 

582. δὰ απ τ. 

53: 54. δα γ΄. 287. 
"4. (γῆν). 0... ϑᾶτο', 79 
180. (129. δὰ ε΄. 217. 
τόρ. (164.) δα π΄. 4το. 
νη. {577.8,} αὐ. 2.)6. 
408. (4ογ.) δα α΄. 371. νἱὰ. 

Ὠοΐ, 

ΤΠ τι4. 5 δα 9 920. Κ[64. 6. σοῦ 55. 
128. βῆ. αδβυῦδιε. 
157-50. ἀα ΔΕ. 
158.50.8( αὐ, 285. 
τό. “Πα ἀφ κα, 
172. ““ άϑαι 
204. “Π 5 40. ΌΧ,, 5.0. 
228. 20:88 βῴΥο: 
ὅο4- ΟΕ ξί σε θοὸς 
χδ4π. οὐ ἀξδαιδι 
8034. ἀδβε:πορηθι. 
δοὺ, πὰ να, 

5: 84 ζ΄. 155. ποί. 

γ. 47. 48. οἷϊ, δά μ΄. 447. 
111. δα η΄. ἕο 4. 
259. 6 ν'. 402. 
476. αὐ βῥϑυόσι 

οι. δ γ΄. 480. πού. 
48-40. δα α΄. 262. | 
9ο. δα φ΄. 188. 
216. -᾿δὲ δ΄. οδὲ 
8380. δ αὐ δι 
487. τ- δὅ αὐ χοσι 

Χι ἐπὶ δα ες 28:1: 
116-18. Δα α΄. 262. 
23... 8 ἜΣ 278. 
384... Δ(ᾷ δ΄, ΑἼΌ. 
488... «ἀχ΄.1. 

Ψ, τοῦ δ δὲ 18) 
420 δα λ΄. 635. ποῖ, 

Ω. 12. δα τ΄, 582. 
6ο. δα ω΄. 1. 
δτ. 1014. 
85: δα η΄. Το4. 
150: (Εἴ. 149), 8.1. 
1909. (198.) 84 λ΄. 299. 
246. 47. (245. 46.) δἀ γ΄. 274 
253. (464.) δα Ρ9 . 5: 
26ο. (259.) 84 λ΄. τθδξὲ 
400. 1. (299. 300.) 8ἀ β΄, 310 

377. 78. (576. 77.) δὰ α΄. 
4ο2.::-(401.0} αὐ νι 
41... (4«τό6.} εαἀλσϑοι 



τ, 

ΙΝΡΕΧ 

5ΟΕΙΡΤΟΙΝΌΜ ἘΤ ΟΠ ΑΜΜΑΤΙΟΟΒΌΜ. 

ΔΟυΒΙ ΑΒ αἀ κ΄. 2. λ΄. 520. 
(ἔν. 24. θά, ϑιιγΖ.) ξ΄. 5.52. (ἔτ. 
68.) ,΄. 207. (ἔτ. .22.} 

Αυβοῦν 5. Ῥτγοιηθῖῃ. τόρ. δά εἰ. 
ἥδο, 8.2. δὰ δ. : 561. ζ΄...204. 
Ἐταρπηθηΐα : δα α΄. 98. νἱά. ποΐ. 
β΄. 2ο. (τ. πο. 46, Βυῖ1ογ.) ἐν 
Πρωτεῖ ἃ( δ΄, 266. ἐν Ψυχαγωγοῖς 
(Βυθον νο]. ΝΠ. Ρ. 221.) δὰ λ΄. 
134. Φιλοκτήτῃ δ ξ΄. 12. 

ΑἸοδθιιβ δὰ λ΄, 521. Φ΄. 71. (ἢ. 55. 
ΒΙοπλΐ.) 

ΑἸοπδη δὰ γ΄. 171. (τ. 40. Υ 6]0Κ.) 
Νά. οὐ ρμηῖ ζ΄, 244. κ΄. 518. 
ἔν; 42.}..2..} Ψ'. ,γ6. 

ΔΙοχαηογ Οὐοἰϊαξι8. --- Ργωῦ, (δὰ 

χ΄. 84.) 
ΔΙοχίοη δὰ δ΄, 12. 
Δηδοίθοη δὰ ζ΄. σο. θ΄. 294. μ΄. 

814. ᾧ΄. ὕ.ὲ2: (ἔτι 43). Ε δοϊιο;). 
Απάτοη δά δ΄, 707. 
Απαγούϊοη δὰ λ΄. 271. (τ. Ρ. 214. 

5160 6}.) 
ΔὨΟΏΥΙΪ : δά γ΄. 372. ποῖ. σ΄. 267. 
ΔΩ ΙΟ 65 δὰ δ΄. 255. 018. (ἐν ἐξ- 

ἡγητικῷ) δ(ὶ π΄. 471. 
Δηυτδολιι5 ΟΟ]ΟρΡ ΒΟὨΐι5 δα ε΄. 283. 

ἔτ. 73. ΒοΒ ΘΠ 6 η. ρ θηῖϊι5. οἷζ, δὰ 
λ΄, 5790. Μά. οἵ ᾿ηἴτα Ἡοπιοὶ 
ΘδτΤη. Ὑ66. 

ΔΩ ραΐου δὰ γ΄. 332. 
(Αηπραΐον δ᾽ άοη. 6ρ. 63. νἱά. ποί, 

δα ξ΄. 464.) 
ΔῺΒίΠΘηθ5. (ν14. ποῖ.) δὰ α΄, 1. 

515. εἰ. 211. η΄. 257. (. 5645. 
Δρίοηῃ δὰ γ΄. 341. δ΄. 410. 563. ε΄. 

84. θ΄, 188. 
ΔΡΟ]]Οάοτιιβ. λ΄. 579. μ΄. 22. υδὶ 

43. 54: 75: 77: 89. 252. 253. 
Υ01,. 11. 

βουϊρίιιπι ᾿Απολλώνιος. (περὶ θεῶν) 
γ΄. 01. ν. ποῖ, ψ΄. 1908. (ἐτυμο- 
λογιῶν) γ΄. 444. ν. ποῖ. 

ΑΡρο ]οηἶιβ (ἀγα πηπηδιίοιιβ δά ε΄. 253. 
μ΄. 22. (ν]ά, ποῖ.) «τ΄. 177. 

ΑΡο]]οηῖ8 Πποάϊιβ. Αὐροῃ. 1. 88, 
δ θ΄. 224. νἱά. ποῖ, 2, 283. δὰ 
« . 

Αγδῖιι8. ν᾽ εῖβ. 581. δὰ ε΄, 272. 61. 
δα κ΄. 86. ὈΪ5. 

ΑὐοΒ]ο 8 δα χ΄. 412. (τ. 41. δα, 
1ι1906}.) ξ΄. ςοϑ. (τ. 67.) Ἅ΄. 5.34. 
(ἔπ. 93) Μαϊὶθ ρῥτοὸ ᾿Αρίσταρχος 
δὰ κ΄. 193. ν. ποῦ. 

ΑὐοΒίρριβ δὰ β΄. 310. 
Αὐβίαγομιιβ (Δἀ. ἰἴπΐτα : Ηοη,. 

ΟΔΥΏ. γ60.) δὰ α΄. 25. 100. 171. 
154. τ7δι 408. 300, 3206..337. 
β΄. 1. 46.- γο. 206, 292. -46ο. 
481, 3.88). ἢ» ὃς ΕἸἼφκ 71. 
280. 290. 303. 304. 307. 327. 

367. 453. δ΄. 37. 39. 70. 84. 
123. 221. 228. 221. 248. 26ο. 
277. 336. 42ο. 4665. 5909. 6οδ. 
618. 712. 707. ᾿ε΄.:30. 136..217. 
240,-.34. λ53. 481. .314.:337. 
480. 301. 422. 458. ποῖ. 466. 
ζ΄. 8. 890. 201. 287. 280. 330. 
φ΄, 29. πο δο., Φ ΈΣον θ΄. 
98. 1οζ. ποῖ. 142. 288. 352. 

355. 396. 494. 507. “. 185. 
1909. 221. 283. 3321. 387. 425. 
486. κ΄. 4. 43. 110. 124. 136. 
152. 161. 1923. Υ. ποῖ, 220. 268. 
315. 320. 3401. 2385. 305. 416. 
465.:(5153:.200}} λ΄. 14. 16.74. 
185. 101. 232. 249. 264. 288. 
485. (5οΙ1. οἴ.) 502. 510. 521. 
526. ο68. ποῖ. 597. 635. μ΄. 

4 κ 



17. ΙΝΌΕΧ 5ΟΒΙΡΤΟΒΙΠΜ 

ἀλτς γν τὸν )6. Ἴα8: 5.5. ὅδὺ 
τὰ, 40, 65. 176. Δ)48. ὅπ. 4.8. 
ο΄, τ28. 244. 393. 3207. .340; “΄. 
00. ἐώττα, ΔΝ ον 455. σ΄. 
Ὡς ος δή. ΘΑ. κ΄, Γην.. 1.46. 
130. 229.. δι χ΄, 188: Ψ', 2. 
101. ποῦ. 206. «΄. 1. ἀθετεῖ, ἠθέ- 
πῆσεῦ, ἂι. απὸ, θ΄. 134. 157. δὰ 
Ὧν: ΑΨϑὸ. δ΄, 2424. Ἃ, 54 
ψ΄. τὸ, 018... ὡ«΄. 1. νοθεῦει. β. 
ΒΌΙ. ὀὐκ ᾿οἶδε. κ΄. 245. Χ΄. 520. 
παρέλαθεν αὐτὸν στίχος εὐήθης ὃς ἐν 
οὐδεμιᾷ ἐφέρετο δ΄. 511. ὑπομνήματα 
γ΄. 152. ΑὐἹδίαγομιιβ. ᾿π|β! ]βοἴα5 
ΟῚ ΠΟΠΊΪηδίι5 Ψ΄. 101. 

Αὐϊβίορμαῃθβ Οομπηΐοιιβ8. Δαναΐσι ΟΙΌ. 
δα α΄. ο8. ἐν Πλούτῳ (4.54.) δα δ΄. 
662. 

ΑΥΒοΡ μᾶηθ8 ΟἰἸδιητηδίϊοιιβ (δά. 
τηἴτὰ : ΗΟ. Οδ ἢ. 166.) δα α΄. 
48. Ο. ποῦ, 72. ν]4. ποῖ. 2οϑ. β΄. 
45. 46: Ἐδ.} γὸϊ ἢ 98. τ806: 204. 
412. 3438. γ΄. 82. 2449 246. 427. 
486. δ΄. τ4ο. 59Ὁ..6 6}. 888 εἰ, 
168. 170. 188." 2471: ΟΜ 154. 

357. ζ΄. 29. 74. 264. 207. γ΄. 
4τά 8. ΧῈ. ὍΝ. ΘΠ θ. 7168. 
404. :Ξξ. τϑει. 00" 388) κε 24. 
Τγὸϊ 8 24..3053.487.0 Δ΄. 16. 174. 

324. 359. 385. 400. μ΄. 43. 98. 
δ, 4 δ. ὙΡ 8 πὐθονοσόθο "08. 
ξ΄. 12. 428. 338. 340. 466. 22. 
δ΄. ΘἸ οδΥ ΘΟ Ὁ. ἘΦ5}- 217 σ΄. 
27. (86α νἱά. ποῖ.) 44. 253. ψ'. 
206. ἀθετεῖ γ΄. τοο. δ΄. 62. λ΄. 
58.16ῖ. 466. “54ι δ ιθίτο. 
β΄. 181. σ΄. 220. προηθέτει α΄. 185. 
β΄.322. ὑποπτεύει θ΄. 2οό. μετα- 
ποιεῖ α΄. 424. σημειοῦται ἄστε- 
ρίσκοις γ΄. 71. κατὰ Σέλευκον ἔγραφε 
- ο΄. τρο. 

Αιβίοίθ! 65 δὰ δ΄. 356. 477. ε΄. 93. 
434. Ὀ158. ζ΄. 1το2. (Η!80. Αηϊμ. 
ὅ, 21..8..58.} “ἑἔἐοόσι πὰ Δ ξδον. 
λ΄, 634. κ΄. τ20...»..:- 8δτὲ ἘΠ. 
Απϊμ,. 6. 29. οἷΐϊ, 84 δ΄. 339. ἐν τῷ 
Περὶ ζώων οἷξ, δα σ΄. 2. χ΄. 209. (ὁ 
τοὺς πέπλους συντάξας τω ἡ δ, 86 

χ'΄. 9- 

Αϑβοδ]οηϊΐα νι. Ῥιο]θηλθιι8. 
Αϑβοϊθρίδαββ δὰ κ'. 2. λ΄. 269. 321. 

50, Κ82. κ΄. ὅδ. 
Αβὶι8 δ΄. 797. 
ΑΙΒΘΠΟΟΪ68 δὰ ζ΄. 144. ξζ΄. 504. 
ΒΑΟΟ 1465 δὰ φ΄. 205. 
(ἢ πηδο 85 δά γ΄. 480. ΙΒΙα4ι6 ποῦ, 

Ερίρν. 5. 8. δᾶ ξ΄, 6. 1 ΠΌΕ 
Ετάρτῃ. 46. εἰζ, δά χ΄. 299. (Η6- 
ο416). 100.---δὰ ρ΄, 5909ς. 202: 
---αακ΄. 2. 224.---δα δ΄. 1, 262. 
--αα β΄. 124. 456.---δὰ η΄. 1ο7. 
428. ΡΙΘηΐ8 ---- δα ξ΄. τορ. (Ηο- 
6816). 458.---δα μ΄. 252. ποΐ.) 

(ΠΠΙβγαΐι5 δα β΄. 41ο. γ΄. 486. ζ΄ 
δ 201. 207. 310. 318. θ΄. 526 

. 486: κ΄. τ88: 108. 242. μ΄. 

2:9. ξ΄. 504. 488. 480. γ΄. 455. 
ἀθετεῖ λ΄. 5.2. ὑποπτεύει μ΄. 1Το4. 
ξ΄, 22. ὑπονοεῖ μ΄. 250. | 

ΟΠ 8 ἐν διορθωτικοῖς δά η΄. 80, ποῖ, 
ΟΠδιηφίθοη δά ε΄. 3534. 
ΟΒαγο5 να. ΟΠ 5. 
(Ομοσ ἘΡίρυ. δὰ β΄. 31τ5. ΗΝ ' 
ΟΠ ΎΒΙΡΡυΒ δὰ ε΄. 240. 
ΟἸδορμουιβ δὰ γ΄. 215. νἱα, ποῖ. 
ΟὐΟμηδηι8 δα σ΄. 27. 
Οομλΐοιιβ να, ΒΗΘ θη. 
ΟὐοΙηπηθηϊα 1} νἱά, Ὕπομν. ἴῃ [ηἀ΄ 

Ποῖ. οἵ οι. 
Οταΐοβ δα β΄.1. γ΄. 293. δ΄. 84. 26ο. 

θ΄. 22. 50. (. 22. (ἰθριταν Σωκρά- 
της) ὅο. κ΄. 86. λ΄. 12. Ὁ μὴ] 

80. ξ΄. Το ἘΣ 220. χ΄. 188. ὦ 
τοῖς περὶ διορθώσεως μ΄.6τ. 

Οτδίίηιιβ ἐν Πυτίνῃ οἴ. δα θ΄, 186. 
Ογοΐμ8. ἐν τῷ Κύκλῳ, ἐκ τοῦ Κύκλου β 

ΤΟ. ἢ 485. ἐκ τῶν ἹΚυκλικῶν λ΄, 
547. ἢ Κυκλικὴ ν]ά. ΗοΠΘΙ κοι 
66Ώ8. 

Ποιημθίτ5 δά σ΄. ὁ Ἰξίων αὰ β' ' 

ού. ε΄. 312. ἀρ τι 10. (γ. 230. 
ποΐ.) ὁ Φαληρεὺς δα γ΄. 267. ποῖ, 
(46 Ῥοξδί!5). | 

Τθπο (περὶ παροιμ.)----δ υ΄. 202. 
Ποιηοβίμθηθβ δα γ΄. 171. 
ΠΙοῖγβ ρᾶρ. 3. ποῦ. 
ΠΙάγπλιβ 44 β΄. Δόο. ἐν Ὑπομνήμ. 

ν. ποῖ, δὰ λ΄, σορ. ξζ΄. 6. ὑπομνη- 



᾿ς μωτίζων ν΄. 4ο8. ῃοῖ. ἐν Ἔπιμε- 
᾿ ρισμῷ τοῦ Μῆνιν α- θ. δὰ δ΄. 707. 
ῬίΙοο]68 δα τ΄. 457. ἀθετεῖ ξ΄. 1.2. 
᾿Ιοηγϑ11ι8 ὑποπτεύει ο΄. 31. ἀθετεῖ 

π΄. 239. --- ταχ, δα β΄. οό. ἐν 
ταῖς μελέταις Δ χ΄.9. Ια, οἱ 
ποΐ, δα γ΄. 230. 

Ῥιοηγϑιι5 (ΠΊΟ 5113) τωγτμοίο- 
σιι8, δά μ΄. ὃς. 

! ΤἸρΘάοοϊθβ. ᾿Εμπεδόκλειος γνώμη οἸ(. 
δα θ΄. ,ό6. 

ἙἜΡΠουιβ, νά. ποῖ, δὰ γ΄. 215. 
Ἐγαϊοβῃθηθ8 δά γί. 188. ἐν ᾽Ολυμ- 

πιακοῖς (510) οἷΐ, Δα θ΄. 19ο. νἱά. 
ποῖ. 

(Εἴγπιο]. Μ. νά. ποῖ. δὰ π΄. 468. 
χ΄. 84. τ΄. 518.) 

Ἐπιἀιηοῃ Ῥοἰϑῖι5 δὰ γ΄. 68. 
ἙΠιάοχιιβ δὰ δ΄. 4.77. λ΄. 230. 
ἘΠ ρΡΠπουΐοῃ δά ε΄, 121. ἐν Διονύσῳ 

οἷ, δὰ δ΄. 228. 
ἘΠ ργαβίιβ (ΠΘοΟρ γαβίι5) δά ψ'. 
ΙΕ τόν. 
Ἔρο]15 δά η΄. 1ο4. π΄. 175. 
Ἑυτπριάοβ δὰ κι. 6. αἀ α΄. 215. 

(ἔτάρτη. ἴπο. 57.) δα λ΄, 430. (Τρ}. 
Δυ!. 1149.) δὰ μ΄. 181. (Ρμο- 
ΗΪ58. 290.) δ( σ΄. 270. (Οτεβί. 
1437.) Δα 08 Απατοιηδοῆθῃ, 
οὔ ΡΓΟΪοριιπ 6}18 οἵ νϑῖβ. 5.2--- 
102. νἱ. ἔγάρτη. Διηθτ. Δα εὐ). 
Ἐμ68. 856---884. νἱά, ἔταριη, 

ΟΠ ΑΒΙΡΥ. 
(Εὐιβίατμιιθ. 6 50 Π0}118 Δ] αυῖ5 Πδιι- 

510 : νἱά. ποῖ. δὰ ε΄. 246. εἴ ποῖ. 
δὰ μ΄. 69. φ. ττ1. ---Εἰιβῖ. δά 
Οἀ. «΄.. τοϑ. οι. δὰ .΄. 40.) 

(αἰθηιιβ δὰ β΄. 315. κ΄. 205. 
(ἸοΒβορταρὶ δὰ ε΄. 217.312. 488. 
ΟὙΘΡΌΓΙΙΙΒ ὁ ἅγιος οἰ. Δ( θ΄. 400. 
(Πεοἰϊοάοτιβ ἄν. 4. 4. δα λ΄. 613. 

ηοΐ.) 
ἩδεἸδηΐοιβ αὐ β΄. τ8ς. νἱά, ποῖ. 

γ΄. 4. (ἔτ. 12. οα. δίινγΖ.) ε΄. 125. 
(ἢ. τοο.) ἐν τῷ περὶ Χίου κτίσεως, 
δα θ΄. 2904. 0] νά. ποῖ, 

Ἡριδοίθορ ὁ Γλαύκου δά ν΄. 408. 
ποῖ. 

Ἡριδο ο5. δὰ α΄. 320. β΄. σ΄. 63. 

ΕΤ ΑΠΑΜΜΑΤΊΘΟΝΟΌΜ. 

ὁ Ποντικὸς δὰ ν΄. 119. Εἰ 6]: Α- 

Ιορ. Ηομ. βιιηρία βιιης {6 οἷ- 
τδηΐαν ἃ δ΄, 4506. ν. ποΐ. (ς. 66.) 
ες. 121. ν. ποῖ. (6. 68.) θ΄. 266. 
(ς. 69.) θ΄. 284. (ς. 26.) κ΄. 6. 
(ο. υ}1.} 

Ηροτοάα5 δὰ δ΄. 188. 
27. 864 νά. ποῖ. 

Ηδετοαΐδμιβ δὰ ἀ΄. 112. 220. β΄. 
122. γ,ξ χε τος. δ΄, 522.-228, -ε', 
φθε, δἰ ροδς κ΄. 4.3.: δ΄, σρν) ν΄. 
αοϑοῖ ρὺ Δ.168,: 221. δ΄, 27. 
ηοΐ. ἐν τῇ καθόλου λ΄. 274. 

Ηδφτγοάοτσιβ δά ν΄. 96. υδἱ ἰορίταγ 
Ἡρόδοτος. 

Ἡδοτοάοίιι8 οἰΐ, δὰ β΄.2415. (3.134.) 
δ΄, 2506. 15. (2. 5---1ο.) λ΄. 14. 
(1. 103.) Οἵ, Ἡρτγοάοσιιβ. 

Ηδβιοάιιβ. ἘΡΓ. 7. οἷζ, δὰ κ', 2. 
ν]ὰ. ποῖ. 144. δά ὡ΄. 13. 241. δά 
ἐν 4δγὲ -τ. δά ͵χ. 4258...21Ὲ. 
δα ρ΄.347. 351. 8 α΄. 4ο6, 440. 
84! ἔς 4)44:: 401... .ΔΒ. α΄1" 3.58. 
623. δὰ ε΄. 478. 721. δἀ α΄. 226. 
ΑΣΠ. 297. δά ν΄. 2ο4. ΘΕΟΓ. 
27. δὰ γ΄. 2ο. ποῖ, 144. 5. δᾶ 
(. τού. 199. δα θ΄. 262. 274. 
δ( λ΄.. 634. 438. δ ὃὅ΄. 4γ7. 
Ὀ18. 250. δα α΄. 52. 374. δα α΄. 
8. 41}. Δ6 κ΄," 140... 632. δὰ λ΄. 
287. 685. δἀ σ΄. 2ο9. 696. δἀ 
δ, 442. ποῖ. γ40. δὰ σ΄. 328. 
ποῖ, οὔο. 70. δὰ ε΄. 125. ἐν γυ- 
ναικῶν καταλ. οἷζ, δὰ α΄. ο8. 
((Δαἰβῖ. ἔτ. 73.) ὃ τῆς Μελαμπο- 
δίας ποιητὴς 84 λ΄, 9ο. (( αἰδῇ, ἔτ, 
56.) οοηξ, δα κι, 49ς4. Ἐταρ- 
πηθηΐα 8}18, οἵ 46 θο: δὰ α΄. ὃς. 
(0Ό1 ἴῃ ποῖ. ἀθ 6}115 Γῆς περιόδῳ) 
γ΄. 68. ((μαἰϑῖ, ἔτ. 22.) δ΄. 231. 
ὅθ. (0. ἥδι τ ἃἄοάν ὧν. φοα. 
1οΘβῃ, 77.) λ΄. 286, (τ. Ιμορϑῃ. 
64.) 4326. μ΄. όρ. (ἴκ. Ιμοεβῃ. 
93.) 168. τ΄. 34. 

(Ηφϑγολῖιβ ν. Ἐννοδίῳ ποῖ. δὰ θ΄. 
55. Ἰδάλιμον δὰ ξ΄. 2ο6. Νώνυ- 
μος δὰ ξ΄. 182. Πρόγονοι δὰ (΄. 
221. Τηΐϊσίην δα ο΄, 13.) 

Ηἱρροοταῖβ δὰ ζ΄, 418. κ΄. 205. 
42 

᾿Αττικὸς δά σ΄. 



1. ΙΝ Χ ΡΟΒΙΡΤΟΕΝΌΜ 

ΗἩοΠΊΘ σοι πὶ ΟΔΓΠΊΪΠΙΙΠῚ ΓΘΟΘΏΒΙΟ- 
65 (ἐκδόσεις) οἴα. ἡ Αἰολικὴ δὰ ξ΄. 
28ο. ἡ Δἰολὶς 8ά σ΄. 98. οἱ Αἰο- 
λεῖς δὰ ξ΄, 28ο. ποῖ. 221. Ὠοῖ. 
ἡ κατὰ ᾿Δντίμαχον δα α΄. 85. ἡ ̓ΔΑρ- 
γολικὴ δὰ α΄. 424. ἢ ᾿Δριστάρχου 
δ η΄. 221. ἡ ἑτέρα τῶν ᾿Αριστάρ- 
χου δὰ ν΄. 66. ἡ χαριεστέρα τῶν 
᾿Αριστάρχου δἀ δ΄. 727. αἱ ᾽Αρι- 
στάρχου δὰ γ΄. 41. 443. δ΄. 495. 
668: γδδιῖ δ. ἢ κ6. Δ νΆ 5. 
846. ζ....δδ1. γ΄. τΔ40ιἱ. δ. 65 ῃοῖ. 
του δ ποι ον λδνιξ', 
δου 466. σ΄. 4τὺὺγὺΣ πο θμι ηδὶ 
᾿Αριστάρχειαι δὰ ε΄. 346. ζ΄. 1οϑ. 
ξ΄, 20. οἱ ᾿Αριστάρχειοι 8 ε΄. 280. 
ζ΄, 8. γ.. 486. οἱ ᾿Αριστάρχου δὰ η΄. 
1909. οἱ ᾿Αριστὰ ... δα η΄. 347. 
ἡ ̓ Αριστοφάνους δὰ ε΄. 303. ἢ κατὰ 
᾿Αριστοφάνην δὰ α΄. 254. αἱ ᾽Αρι- 

στοφάνους δὰ ε΄. 832. ἡ Κυκλικὴ 
σον αοπ  νδνν Βοῖ  δΩ5. 

ἡ Μασσαλιωτικὴ δα α΄. 38. ἡ ἐκ 
Μουσείων (-ου) δὰ ξ΄. 204. ἡ Ῥια- 
νοῦ δα β΄. 152. ε΄. 3023. ν΄. 274. ἢ 
κατὰ 5. «δά α΄: οὐ. ποῖ, δ αξ,Ῥ. 8) 
γ΄. 178. ἡ γραφὴ δὰ ο΄. 227. τ΄. 
82. ἢ ἀρχαία γραφὴ α΄. 52. γραφὴ 
οὖκ ἄχαρις κ΄, 324. 457. αἱ χαριέ- 
στεραι γραφαὶ α΄. 356. λ΄. το6. αἱ 
εἰκαιότερωαι, τὰ εἰκαιότερα 84 β΄. 
182. 248, ο. Ὠοΐ. “΄. 232. ξ΄. 428. 
β΄. 1όο. τινὲς, ἔνιαι τῶν ἐκδόσεων 
8 γ΄. 302. θ΄. 81. 82. ἡ κοινὴ δὰ 
ε΄. 459. λ΄. 74. αἱ κοιναὶ δὰ γ΄. 
270. αἱ κοινότεραι, τὰ κοινότερω δ 
δ΄. 668. ε΄. 34. 217. ρ΄. τόο. πᾶ- 
σαι, ἅπασαι δα γ΄. 41τ. ζ΄. τοο. ἔ'. 
426. σ΄. 402. σχεδὸν κᾶσαι δα ζ΄. 
1Ιοϑ. σ΄. 28. αἱ πλείους δι μ΄. 
4.2.2. αἱ χαριέστεραι 84 η. 74. β. 
16ο. ἔνια τῶν ἀντιγράφων δα α΄. 

τ8 5. κωτ᾽ ἐνίους τῶν πάνυ ἀξιολό- 

γῶν Δα α΄. 167. ὁ διασκευαστὴς δὰ 

λ΄. 584. χ΄.31. 
Ἡοιηθηῖοιβ Ηγμληιῖ5 ἴῃ Μογο. 110. 

Δα δ΄, 442. ποί. 
ΤΠ] 1 ἢι8 δα β΄. 152. 
ΤΌγοιι5 84 {., 364. 

Φομαῃηθβ Μία] 6145 Οὐγβ8. Δύριμπ, ἢ, ἢ 
Ἰβίτιιβ δὰ γί. 220. πρῖί, 
Ἱχίοη ν. Τϑιηθίσ 8. 
ΤΠιρδηάογΓ (4 1μϑδηάγῖι85) ὁ ̓ Αρκτιά- 

δης αα γ΄. 3241. 
([μποΐϊδηιιβ Αϑβίτοὶ. 22. δὰ μ΄.129.}..} 
ΤΙΥΥΘΟΡὨτοη δα ν΄. 259. 
Μαγβυδβ δα σ΄. 85. 
Μδρδοῖά685 δὰ ζ΄. τού. | 
Μαπιρβιἀουβ ὃ τὴν Σικελίαν περιη-. 

γησάμενος Οἷΐ. δα μ΄. 301. 
Μϑηδηαογ δὰ α΄. 215. ([τ. ἴηο. 157. 

ΟἸογ.) β΄. 1ο. η.. 225... 8. 266. 
ο΄. 246. (Δὶς ἀπατ. ἴτ. τ.) π΄. 175. 
ἐν Μισουμένῳ δὰ γ΄. 442. 

Μηδβθ88 δα σ΄. 85. 
ΝΙΟΔΏαοΥ δὰ β΄. 214. (ΤΠ ογ. 129.) 

γ΄. 444. τ΄. 408. (ΠΤ ιοΥ. 33.) 
ΝΙΟΙα8 δὰ α΄. 1ο9. 
ΝΙοΙαΒ. ὃ πρῶτος ([οΥά5586 ΜαΙΘοί68). 

δα ψ΄. 218. 
ΝΊΟοΪ δι δὰ α΄. 21. 
ὃ τῶν Νόστων ποιητὴς δὰ δ΄, 12. 
ΟἸΠοΙΔΟΙΊι5 δα λ΄, 6ο4. 
Ορρίδπιυϑ 84 λ΄. 124. (ΗδΔ!. 2. 497.} 
ΟΥρμδιιβ δὰ κί. 2. (ἔτ. 5.3.) 
Ῥδηγαβὶβ δά μ΄. 201. 
ῬΑΥΠΊΘΏ 8618 δα δ΄, 242. 
Ῥδυβδῃ]αβ ([6χῖο.) δά β΄. 3οο. 
Ῥμογθούαίθβ δὰ β', )ϑ80. 
Ῥῃογθογάθθ δὰ ὃ. 22. λ΄, 266. 

(ϑιυϊΖ. ἔν. 12.)- 28}}.{δὲ 26.) 

351. (ἤ.. 59). 326. (π- 75.) μ΄. 
60. (τ. 33:) σ΄. τ6: 815. {ΠΡ 8 6.}} 
223. (ἴ.. 7}.}. 2: {ΜΠ} αὐ τὶ 
432. (ἔν. 18.) 518. (ἴ 29.) φ.}} 
22. (ἔπ. 46.) ἐν τῇ ἑβδόμῃ λ΄. 
266. 321. (τ. 25. 26.) ἐν τῇ δε-᾿ 
κάτῃ λ΄. 264. (ἔν, 29.) 

ῬμΙΙΘιμοΏ, ὁ Κωμικὸς οἷζ, δὰ μ΄. 80. 
νἱ] ἃ. ποῖ. 

ῬΒΠΟΟΒοΥ5 δά υ΄. 155. 
(ϑι6θεὶ. ἔτ, ρ. 93.) 

ῬΒΠ]οΟβίθρ δι δα μ΄. 3ο1. ο΄. τ6. 
ῬΠΙΠ]ΟΧθηιβ δὰ ζ΄. 22. τοῦ. ἐν τῷ περὶ 

τῆς “Ῥωμαίων διωλέκτου 8Ὧἃ η΄. 90. 
ἐν δευτέρῳ περὶ μονοσυλλάβων ῥημά- 
των 84 ξ΄. 485. | 

ῬΒΓγΠΙΟΠιι5 δή γ΄. 14. 

νἱ ἃ. ποί. 



808. 3.01. 88 τ΄, 467. 4. 160. 
δ λ΄. 4ο8. Ἐταρτηρηΐα: δα κ΄. 3. 
(ϑομηθια. {τ,| Ῥγοβοά. 2.) 240. 

᾿ (Ἃὅ8οδη. ᾿ποοτΐ, 141.) 
Ῥιι5 δά η. 225. θ΄. 372. χ΄. 84. ἴῃ 

᾿ς Ριϑῖ, ἐν Ὕπομνημ. π΄. 468, ἴη 
Ὠοΐ. , 

'ῬῬΙαῖο Ῥηεάτ. Ρ. 230. ἀ. δ γ΄. 121. 
ἐν Φαίδρῳ (Ρ. 246. 6.) δά μ΄. 62. 
Ἐρρ. Ρ. 328. ο. δα θ΄. 186. ποῖ. 
Τερρ. 9. ἰηϊῖ, δά ψ'. τόγ. Μίη. 

Ὁ Ρ. 310. ε΄. δὰ τ΄. 178. 
[ΕΙυταγοδυα ἴῃ ΑἸθχ. δὰ λ΄. 224. 
ῬΟΙΪγηιβ δὰ μ΄. 301. 
ῬΟΥΡ τι δα α΄. 1. (ν]4. ποῖ.) 68. 
᾿ς 98. ποῖ, 185. 215. β΄. 3το. ὈΙ58. 

γ΄. 245. 206. 332. ε΄.93. Ἴ.104. 
ὈΪ5. θ΄. 186. ποῖ. 288. πού. ζ΄. 197. 
Οιιεϑῖ. Ηοη. ποῖ. δὰ β΄. 210. 

᾿ῬΡουβίδϊιιβ ΗΙΘυαρυίῃι5 δὰ γ΄. 444. 
ΡΥΌΟΧΘΠΙΙΒ. ἐν Ἠπειρωτικοῖς ΟἸζ, δά α΄. 

250. νἱά. ποῖ, ξ΄, 327. 
ῬΡιο]δπλθοιιβ δα ν΄. 352. ἐν τῷ πρώτῳ 

χρόνῳ (χρονικῶν) οἷΐϊ. δὰ δ΄, 228. 
-ὁ ᾿Ασκαλωνίτης δὰ δ΄. 221. 665. 
ϑού, ζ΄. τ40. λ΄, 144. 251. 507. 
μ΄. 284. π΄. 305. ρ΄.231. ---ὁ Σι- 
δώνιος φησὶν ἀθετεῖσθαι τὸν στίχον, 
δα κ΄. 329. ---ὸ τοῦ ᾿Οροάνδρου δὰ 
β΄. 222. 

Ῥγιμαροταϑ δὰ α΄. 1.371. (΄ 4. 
ἈΠ δηιϑ (αἀ. βαρτα : Ηοιη. ο ΠῚ. 

Τ6 0.) δὰ β΄. 244.311. γ΄. 24. δ΄. 
ον... 98... α΄... 248. αροαὶ 15, 
δ. 10. 44. 46. 57. 132.. θ΄. 299. 
ζ.400. 491. κ΄. 130. 188. ξ΄. 295. 
31...343..522. συ 885, 420.118. 

ϑαΐγτγιϑ δ θ΄, ,88. 
ϑοίθιιοιβ δά α΄. 215. β΄. τρο. 
ΒΙ]Θ ἢ 8 ΟἼι18. ἐν τῷ δευτέρῳ βιβλίῳ 

τῶν μυθικῶν ἱστοριῶν Δα α΄. 75. 

Βιηοηΐο5 δα ζ΄, 425. ((αἰδῖ, ἔτ, 
144.) τ΄. κ18, ((αϊἰδῇ, ἔν. 158.) 
ἐν ταῖς κατευχαῖς δὰ ζ΄. 164. 

ΟΒΙβυρίι5. Οοιι5. Οανγβ85. Αὐριιῃ,. 
ϑόρβοοῖοδ (Μά. ἼγΥ. (μλα]6 ΚΚολώνῳ) 

1123. δὲ θ΄. ᾽ι86. Απίρ. 277. 
δα α΄. 161. 475. 76. δἀ α΄. 68. 

ῬΙηπάστιιβ Ῥυίῃ. 2. 20-.- 338. δὰ φ΄.. 

ἘΠ ΟΠΒΠΑΜΜΑΤΊΟΘΟΒΌΟΌΜ. 

ΑἹ. 58ο. δὰ δ΄, 184. Εταρτηθδηία : 
τ΄. 4γ7γ1. λ΄. 128. (Ὀδυσσ. ἀκαν- 
θοπλ.) ἐν ἤλργει (Αἰγεῖ) δὰ η΄. τοῦ. 
ἐν Ἕρμιόνῃ δά δ΄, 4. ἐν τῇ Νιόβη αἀ 
θ΄. τι86. 

(Θθρμδηηβ ΒγΖ. ν. δῆμος δά α΄. 
103. ἢ. Υ. Πισιδία δὰ ε΄. 283. ἢ.) 

ΓΦ 6514 δὰ ν΄. 280. 
ὙΠΘοοΥ 8 δὰ (λ΄. 614. ποῖ.) ἔ΄. 

530. 
ΤΠροάογἀα8 δά γ΄. 444. 
ΤΠΟοργαβίιβ δά ψ', 167. ποῖ. ἐν 

φυτικοῖς αἀ κ΄, 51Φ. 

ῬΠιιογ 465 δὰ γ΄. 71. 73. ζ΄. 23ο. 
(οπηηΐα 6Χ 1. 5.) 

Τιταθιιβ (Τἀυτομηθη.) δὰ υ΄. 302. 
ΤΙΠΊοΪ 5 δὰ γ΄. 267. 
ΤτΑΡΊΟΙ δα λ΄, 271. ρ΄. 2οϑ. 
Τγυτγδηηϊο δὰ α΄, 174. ζ΄. 2οο. 
ΤΖείΖρβ δὰ λ΄. 8. Οὐοἴημι. δ [γ- 
ΟΟΡ ΙΓ. δά α΄. 75. ποῖ. κ΄. 2. ποῖ. 
λ΄. 9ο. ποῖ. ψ΄. 210. 

ΧΘΒΟρΡΒοη δά δ΄. ὅς. (1μᾶςρα. 15.) 
ν΄. ,γ88. 80. 

Ζεμοάοτχιβ δὰ δ΄, 477. (0 411 Ζ6- 
ῃοάοίιι8.) 

Ζεποάοίιιβ δά α΄. 48. 0Ϊ5. 6. 
αὖτ, 344. θ΄. 41. 4.1,.81. 
Ὠοῖ, γι. 11. 56.. 216. δῖ18. 
228. 307. 2313. 335. 568. 
480. 480. δ΄. 1. γο. τ62. 
470. 477. (8411 Ζεηοάοχιι5). 
“08, “17 838ὲ 480. . δ ον 
256. 280. ΟΪ8. γ΄. 15. 41. 140. 
4λη,.258. 8΄.. 1.25. ἄκνς (,-τχῦ, 
κ΄.41. γο. το. 4329..251.. (412. 
ποῖ.) λ΄. 26. 48. 93. 101. 249. 
408. 5ο1. ποῖ. μ΄. 15. 200. 284. 
200. 297. 388. 422. ν΄. 213. ξ΄. 
8. τσ. 48}; 2058..56ϑ΄, λ4. κ΄, 
111. 221. σ΄. 106. ἀθετεῖ «αἀ δ΄. 
61. 358. 408. η..12. θ΄.23. κ΄. 
ΙΟ4. 281. μεταποιεῖ δὰ δ΄. 158. 
περιγράφει δὴ γ΄. 4οο. ἀγνοεῖ δά 
λ΄. 245. ὑποπτεύει δὰ ξ΄. 22. ἐν 

ταῖς γλώσσαις δὰ γ΄. 444. οἱ περὶ 
Ζηνόδοτον δ(ἱ γ΄. 11. 

ΖοἸ]ιι5 δὰ «΄. 6ο. 
(Ζομᾶγῳ ἰοχ. ἴῃ ἄλα δ( ρ΄. 45 5. ποῖ.) 



ΠῚ. 

ΙΝΡΙΕΧ 

ΒΕΗΌΜ ΒΤ ΝΕ ΒΟΒΌΜ ΝΟΤΑΒΙΙΙΟΒΌΜ. β 

4Ἑ 

ΨόοοΘ5 δϑίογιβοο ἢ ποίδίῳ ἴῃ ἸΌχῖοῖβ ΟῚ Ἰοραηΐαγ, 

ΑΑ ΣΤΈΡΗΤΙΚΟΝ α΄. 214. γ΄. 279. 
44. δ΄. 92. 824: [΄. Ἐ7:- πα: 
τικὸν β΄. 370. γ΄. 5ο. δ΄. τός. ἐπὶ 
ἰσότητος δ΄. 120. α τὸ ὁμοῦ γ΄. τό. 

412. Ὁ. 568. 
ἄ θαυμαστικὸν ξ΄. 4261. 

ἄβυσσος γ΄. 91. 
ἀγάκλυτοι (ἀοοοηΐ.) α΄. 30. η΄. 30. 
ἄγαλμα γ΄. 274. 438. δ΄. 602.---ἀνά- 

θημα μ΄. 347. 
ἄγαμαι β΄. 67. ζ΄. τ68. 
᾿Αγαμέμνων θ΄. 75---8ο. ω΄. 1. 
ἀγανὸς γ΄. 280ο. 
ἀγασσάμενοι β΄. 67. 
ἄγε β΄. τη. θ΄. ττ. 
ἀγέρωχος λ΄. 286. 
᾿Αγήνωρ α΄. 98. 
᾿Αγκαῖος χ΄. 9. 

᾿Αγλαοφήμη μ΄. 30. 
ἀγλεύκης ζ΄. 2723. 
ἀγνοεῖται στίχος λ΄. 245. 
ἀγνώσασκε Ψ΄. 95. Ὠοῖ. 

ἄγνος ὃ, (΄. 427. 

ἀγορὼ ρ΄. 52. 
ἀγρόνομοι (Δοσθηΐ.) ζ΄. Τὸ 
ἀγυιὰ β΄. 488. 

᾿Αγχίαλος α΄. 255. 259. 
ἀγχιβαθὴς ε΄. 402. 
ἄδην τὸ δαψιλῶς δ΄. 721.-π(8ρ11.) ε΄. 

290. 
“Αἰδης. ΔΑ ἀρβου ρΌ ΟΠ 1Π ΘΓΟΥΙΠῚ 

λ΄, ,Ω85. 570. 593. ο΄. 1η1ἴ. “Αἰδης 
Ὀλύμπιος ω΄. 1. 

ἀδήσειεν ψιλωτέον α΄. 134. 
"ἀδιαιρέτως λ΄. 185. Ὠοῦ, 

"Αδραστος λ΄. 326. φ΄. 295. ποῖ. 

᾿Αδρήστη δ΄. 123. 
᾿Αδρίας μ΄. 104. 
ἀεικέλιος ζ΄. 242. 
ἄειν, ἀεῖν οἴα. ἡὔυ ΥἹΈ. 

᾿Αερόπη λ΄, 437. 
ἀετῶν διιρττίατη, οἰνιΐαϑ δίο. β΄. 146. 
ἄζη, ἄζω χ΄. 587. 
ἀηδὼν (ΘρΙ[ἢ. 6}115) τ΄. 518. 
᾿Αηδὼν τ΄. 518. 
ἀὴρ, μέλας ἐστὶν η΄. 87.----ὖὸ καὶ ἡ ἀὴρ 

Ων 14. ἷἶ 

᾿Αθάμας ε΄. 334. Κ΄. 4. 
ἀθετοῦνται στίχοι α΄. 99. 256. β΄. 

124. 147. γ΄. το: 95.857 6 4ν ὃ. 
2. ὅδ, τό3. Τοῦ ΟΠ. 555. 

ον ζ΄. 244. γ΄. 13. 174. θ΄. 23. 
.. 540. κ΄. 320. λ΄. 38. 52. 157. 
τοὶ. 315. 390. 435. 458. 547.. 
603. μ΄. 53. 86. 124. ν΄. 333: 
398. ξ΄. 132. 495. 504. σ΄. 10. 
γϑ. 91. 5. π΄. τοάὲ 2401] ΒΤ 
β΄. 134. τόο. 81. σ΄. 229. 330. 
τ΄. 120. 246. ψ΄. 218. Υἱ8} 66} 
προαθετεῖν, ὑπονοεῖν, οὐκ ἦσαν----οῦ ἴῃ ἢ 

Ιη4. δουιρίζ, 5. ν. Αὐ]βίδιοβ,. 
Αὐβίορμδηθϑ, ΠΊοοὶθβ, Ζεποάο- 
1115, Θἴο. 

᾿Αθηνᾷᾶ εὖ 6]18 αἰτιθιια, 8116ρ’, α΄. 

οό. 270. 327. β΄. 383. 430. 433. 
γ΄. 21. 6: ἡ. ἡ Χ8 "πολιὰς δ᾿ 

533: -- Πρόνοια ΘΟρἩ.. γ΄. 267. δὲ 

Ι 

᾿αδῆνα (πυπιδτι8) ξ΄, τοῦ. νἱὰ, "Ὡ- 
γύγης. ᾿Αθηναῖοι δ΄. 547. 



᾿ἀθηρολοιγὸς (8ρ11.) λ΄. 1.28, 
᾿ἄθρικτος κ΄. 320. Ποῖ, 
ἀθρόος (8ρ11.) α΄. 27. 
αἰ θὕ εῬ. 586. 
᾿αἷα οἵ Αἴα ([018) λ΄. 230. 
᾿Αἰαίη “. 32. 
Αἴας Λοκρὸς λ΄. 484. 
᾿Αἰγαὶ, Δἰγὴ ε΄. 3281. 
᾿αἰγανέα δ΄. 6206. 
αἴγειρος, ὃ, ε΄. 64. 
αἰγίοχος (΄. 154. 
Αἴγλη ρ΄. 2οϑ. 
Αἴγυπτος ποταμόχωστος δ΄. 356. Αἴ- 

Ὶ γυπτος οὐρανόθεν ῥεῖ δ΄. 477. Αἰ- 

γύπτιοι γ΄. 324. (΄. 84. 
Αΐδεω {5.11 θιιπ λ΄. 63 5. ποῖ. 
Αἰήτης κ΄. 137. 128. 
Αἰθίοπες α΄..22. 23. 

αἴθουσα, ο΄. 146. σ΄. 1τοΙ. 
αἶθρος ξ΄. 418. 
᾿ ἀϊκτὸς κ΄. 20. 

αἷμα οἱ παῖδες θ΄, «81. 
᾿αἱμασιὰ ξ΄. το. 
αἱματοδόχος γ΄. 444. 
᾿αἵμνιον γ΄. 444. 
αἰνὴ κ΄. 401. 
αἰνιγμιωτώδης λόγος ξ΄. 5οϑ. ρ΄. 468. 

᾿αἰνοπαθὴς μ΄. 312. 
αἶνος ζ΄. κοϑ. 
αἷξ (σοηι5) ξ΄. 1ού. 
αἰολεῖς, αἰολικὴ διαλ., αἰολικῶς β΄. 68. 

160. δ΄. 94. μ΄. 284. ξ΄. 82. 28ο. 
ρ΄. 221. ποῦ. σ΄. 70. αἰολικὴ κλίσις 
δ΄, 8ο6.----ἐπίτασις α΄. 284. 

...ο.ΘὨΘ 6 γρορῃ8. Ηουηοϑχοὰ νι. μὰ. 

Διιοῖ. ἴῃ Η ΠΟΥ. ΘΟ Θἢ8. 

Αἰόλη ἴῆβιϊα κ΄. 1.---ἢ]1ὰ ΖΟΙ] κ΄. 6. 
Αἰολίαι νῆσοι κ΄. 1. 
Αἰολιδοῦς μ΄. 301. 
Αἴολος κ΄. 2. 6. 

 αἰσυμνήτης θ΄. χ58. 
Αἴσων μ΄. 69. 

αἰτιατικὴ ἀντὶ γενικῆς τ΄. 27. η΄. 40. 
ΟἹ, ἀντίπτωσις. 

Αἰχμόδικος ν6] -οκὸς σ΄, 85. 
᾿Ακάμας, λ΄. 321. 

 ἀκατάλληλος δ΄. 613. 
᾿ ἀκάχησθαι (ἀοορηΐ,) δ΄, 8ο6. 
᾿ ἀκέστρια ξ΄. 483. 

ΙΝΏΕΧ ἈΒΕΌΜ ΕῚ ΝΕΒΒΟΙΝΌΜ. 

ἄκνηστις κ΄. 161. 
ἀκολουθία, ἀκόλουθον α΄. 112. 215. 

275. 480. λ΄. 275. Μὲ γι 
ἀκόλουθοι οἱ ποιμένες ξ΄. 5.27. 
ἀκούειν κ΄. 5οϑ. λ΄, 521. 507. 
ἀκουὴ γ΄. 97. Ὠοΐ. 
ἄκουρος η. 64. 
᾿Ακραγαντῖνοι κ΄. 1. 
ἀκρατήφρων, -ὄφρων τ΄, 530. 
᾿Ακρείσιος π΄. 118. 
ἀκρίβεια “Ομήρου η΄. τ26. 
ἀκριδοφάγοι θ΄. 222. 
ἄκριες (΄. 4οο. ξ΄. 88 

ἀκρίζειν (΄. 4οο. 
ἀκρόπορος γ΄. 463. 
ἀκτὴ β΄. 355. ο΄. 180. ποΐ. 
ἄκυλον κ΄. 242. 
ἄκωλος μ΄. 80. 
ἄλα εἴ ἅλα ρ΄. 455. 
ἀλάλησθαι μ΄. “84. 
᾿Αλαλκομενηῖς δ΄, γό6. 
ἄλαστον ἔ". 1,,4. 

ἅλατα γ΄. 441. 
ἀλέη ρ΄. 23. 
᾿Αλέκτωρ, δ΄. 1ο. 
᾿Αλεξάνδρεια δ΄. 355. 
᾿Αλέξανδρος ὁ Μακεδὼν (΄. 44. ὁ Πριάμου 

ψ΄. 218. 
ὥλες ὀρυκτοὶ λ΄. 123. 

ἁλιεῖς ω΄. 410. 
ὡλίη δδὸς β΄. 273. 
ἀλίβας ζ΄. 2ο1. 
“Αλιθέρσης (5Ρ11.) β΄. 157. 
ἀλιτόξενος ξ΄. ,88. 

ἀλιτρὸς ε΄. 182. 

ἀλκεῖν γ΄. 237. 
᾿Αλκιμέδη μ΄. 69. 
᾿Αλκμαίων (-ἀων) λ΄. 426. ο΄. 248. 
᾿Αλκμανικὸν σχῆμα κ΄. 513. 
ἀλλὰ ἀντὶ τοῦ δὴ θ΄. “536. κ΄. 

174. 
ἀλλεπάλληλος λ΄. 233. 
ἄλλη οἱ ἄλλῃ ε΄. 71. ζ΄. 148. λ΄, 48ς. 

ξ΄. 35. 
ἀλληγορεῖν β΄. 433. --- ἀλληγορία δ΄. 

384.---ἀλληγορικῶς γ΄.332. δ΄. 4.4.5. 
456. κ΄. 6 

ἀλλοιόμορφος η΄. 100. 
ἄλλοτι ΟοἰΠ} ἄτι}. ἃοι 15. ἡ. 200. 



ΙΝΘΕΝ ἘΒΕΌΜ 

ἄἄλμα, κλάδος σ΄. 70. 
᾿Αλοσύδνη δ΄. 404. 
ἤΛλλπεις ζ΄. 2ο4. 
ἄλση ἐπιθαλάσσια κ΄. 5οϑ. 
᾿Αλύβη, -ας ὡω΄. 304. 
ἀλύειν (΄. 3208. 
ἄλφα α΄. 340. ν΄. 26τ. 
᾿Αλφεῖος (5816) ἰᾶῶται τοὺς ἀλφοὺς γ΄. 

480. 
᾿Αλφεσίβοια λ΄. 287. 
ἀλωὴ α΄. 193. ζ΄. 2923. 
ἅμα α΄. 98. 
ἄμαθος β΄. 3.26. 
᾿Αμακλείδης κ΄. 2 
᾿Αμαλεὺς, ᾿Αμανεὺς τ΄. 518. 
ἍἍμαξα, ἡ Ἄρκτος ε΄. 273. 
ὡμαρτήσαιμι ξ΄. 406. 
᾿Αμάσικλος, ᾿Αμάσιχος, ᾿Αμεύσιμος, Ἰ- 

μεύσιμος α΄. 277. δ΄. 7907. 
ἀμαυρὸς δ΄. 824. 
ἀμβρόσιος δ΄. 445. ο΄. 8. 
᾿Αμεράκις, ᾿Αμειράκη, δ΄. 7907. 6. Ποΐ, 

Χ ἀμεταδοσία ρ΄. 407. 
ἀμήχανος τ΄. 263. ποῖ. 
ἴλμμος ν΄. 96. 
ἄμνιον γ΄. 444. 
᾿Αμνισὸς ποταμὸς τ΄. 
ἀμόθεν πόθεν α΄. 1ο. 
ἀμολγῷ δ΄. 841. 
ἀμορβὸς χ΄. 209. 
ἀμὸς α΄. το. 
ἄμοτον ζ΄. 83. 
ἄμπελος χρυσὴ λ΄. 521. 

ἀμπέμψαι ο΄. 82. Οἱ, κάμβαλε. 
ἄμπωτις μ΄. 104. 
ἄμυδις (8ρ1τ.) δ΄. 659. 
᾿Αμυθάων λ΄. 200. μ΄. 69. 
᾿Αμύκλα, ᾿Αμύκλας δ΄. 22. 
᾿Αμφιάναξ λ΄. 426. 
᾿Αμφιάραος λ΄. 326. 

ἀμφιβολία γ΄. 391. ε΄. 118. 
᾿᾿Αμφιγυήεις θ΄. 30ο. 
᾿Αμφιδάμας ν΄. 66. 
ἀμφικαρὴς ρ΄. 231. ν 
᾿Αμφιμέδη ρ΄. 2ογ. 
ἀμφίπολος ἴδιηϊπᾶ α΄. 126. 
Αμφισσα σ΄. 85. 
᾿Αμφιτρίτη γ΄. 91. δ΄. 404. ε΄. 422.---- 

Ποσειδωνία γ΄. ΟἹ. 

188. 

᾿Αμφιτρύων λ΄. 266. πρὸς Τηλεβόας δῃ-᾿ 
αια οΔηΟ, γ΄. 267. ' 

ἀμφιφορεὺς β΄. 340. 
᾿Αμφίων ἄτιο ο)υδά. ποτ. λ΄. 262. 

αϑε; 283. σ΄. 518. 

ἀμφουδὶς λ΄. 597. β΄. 237. 
ἄμως, ἀμωσγέπως “τ, 

τῶν ῬΓῸ -ἀσι α΄. 2. ὨΟΐ. 2. 

ἀναβιβάζω ἀδ6 Οταο. ρτοῖ, 
ἀνάγειν ῬΤῸ ἄγειν Ιοῃ. σ΄, 80. 
ἀνάγνωσις διπλὴ λ΄. 124. 
ἀναδιπλασιασμὸς γ΄. 28. 41. 
ἀναζωγραφέω η΄. 59. 
ἀναθήματα α΄. 152. μ΄. 

ι8ς, 
ἀνακεφαλαίωσις λ΄. 48. 

ἀνακύπτομαι δ΄, 732. 
ἄναλδος, ἄναλτος ρ΄. 228. 
Ἔ ἀναμφαδὸν (516) η΄. 199. 
ἀναπαλαίειν τοϊτοΐαγα θ΄. 567. 
ἀναπλήρωσις τῆς ᾿Ιλιάδος γ΄. 248. 

ἀνάπυστα (δοορηΐ.) λ΄, 274. 
᾿Αναρκία ὃ΄. 797. 
ω ἀναστρεπτέον α΄. αιϑι γα ὅδω 

ἀναστροφὴ ζ΄. 80. δυνάμει γ΄. 137. λέ 
ξεως θ΄, 403. 

ἀνατροπὴ κατηναγκασμένη {ὦ 207. 

ἀναφέρεσθαι δ΄. χ85. 
ἀναφορὰ α΄. 25:5. ἀναφορικῶς ἀντὶ τοῦ 

δεικτικῶς α΄. ι85. ἀναφορικὸν ἀντὶ 

ἀνταποδοτικοῦ γ΄. 126. ἀναφορικῶς 

ξ΄. ε61 
ἀναφωνεῖν, ἀναφώνησις α΄. 242. β΄. 

157. 284. 467. οὰπὶ ποῖ, δα β΄, 
δοὲ ἐμιϑῶμαοι, 

ἀναψηλάφησις α΄. 321. 
ἀνδράγρια θ΄. 332. 
ἀνδρακάδα ν΄. 14. 
᾿Ανδροκλῆς κ΄. 6. 

ἀνδρὼν α΄. 356. β 
ἀνειδωλοποιέω α΄. 115. : ' 
ἀνεμώλιοι εὐναὶ λ΄. 240. 
ἀνεξικακεῖν α΄. 93. 
ἀνεψιά η΄. 54. ξ΄. 68. 
ἀνὴρ σημαίνει τέτταρα α΄. 1. 
ἀνθέλκομαι λ΄. τ8. - 
᾿Ανθεμοῦσσα μ΄. 30. 
ἀνία α΄. 193. 
ἀνοικονόμητος β΄. 63. 

347. π΄. 
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ἀνομβρέω β΄. 81. 
Ἔ ἀναῤῥόφησις μ΄. τοῦ. 
ἀνταπόδοσις ζ΄, 88. 228, ἀνταποδοτι- 

᾿ κὃν γ΄. 1206. 
Αντειω λ΄, 426. 
Ἔ ἀντέκφρασις α΄, 420. 
ἢ ἀντεξισάζω λ΄. 390. 
ἀντὶ ΡτῸ ἀντὶ τοῦ ποΐ. δά α΄. 2οϑ, 
ἄντζα ρ΄. 225. 
ω ἀντιδιασταλτικὸς Μ΄..23. 
ἀντιδιαστολὴ α΄. 365. 
᾿Αντίκλεια α΄. 75. 
ἴλντικλος δ΄. 28 δ. 

ἀντιμεθίστημι δ΄. 612. 
᾿Αντιόπη τ΄. 518. ποῦ, 
ἀντιπαραχώρησις δ 48ς. “. 

ἀντίπτωσις γ΄. 445. ε΄. 477. ζ΄. 6ο. η. 
2ιό. λ΄, 541. 

'"Αντισσα γ΄. τόρ. 
ἀντιστροφὴ β΄. 41τ5. δ΄. 802.----ἰωνικὴ 

᾿ ἐ. 155. 
ἄντιτα ρ΄. « τι 
᾿ρτίφρασις μ΄. 7ο. 
Ἃ ἀντοικουμένη (}) γ΄. 206. 
ἀντωνυμία ἀναφορικὴ α΄. τ8ὃς. 
ἀνωϊστὶ δ΄, 93. 
"Αξιος (δοοθηΐ.) λ΄, 238, ποῖ. 
ἀοιδοὶ α΄. 325. γ΄ 26γ. 
ἄορα οἱ ἄορες ρ΄. 222. 

ἀοσσητὴρ ὃ΄. τόξ. 
Ἃ ἀπάνθισμα α΄. 443. 
ἀπαντᾷν γ΄. 184. 226. λ΄. 84. 9ο. οἴ. 

ὑπαντᾷν. 
ἀπαράλλακτος ζ΄. Το2. 
παρέμφατον λ΄. 74.----ὠἀντὶ προστακτι- 
κοῦ β΄. 305. «ε΄. 30. 3.8).. 826. χ. 
222.---ΟὠΛντὶ εὐκτικοῦ ἡ. 313. 

ἀπαρτίζω ν΄. 37}. 
᾿Ασπειραῖὸς η΄. 8. ῃοΐ. 

πείρων, ἀπέρων ἫΝ οϑ8. ηοΐ, 

ἀπὸ ἀντὶ τῆς παρὰ ζ΄. 12. 18.--τ-ἀν- 
ἀστρεπτέον η΄. 152. ---α λείπει ἔ΄. 
144. 

ἀποβιβάζω θ΄. 8ο. ν. ρῥτοῖ. 

Ἃ ἀποδερτρόω λ΄, 570. 

ΟΣ, ἢν 

᾿μῃώμα ἀφοϊάο αὖ ἰΔουϊ πὰ ρ΄, 2οϑ8. 

ἀπόδοσις ο΄, 461. 
ἀποθήκη φ΄. 5. 
ἀπόκειμιαι, ἔνδοξός εἰμι «΄. 10. 
ἀποκοπὴ γ΄. 14. 140.--- τοῦ ὦ α΄. 

276. 
᾿Απόλλων κουροτρόφος τ΄. 86.----Νεομή- 

γιος υ΄. 155. 
ἀπόλυτος (ἀντωνυμία) ξ΄. 38. ο΄. 317. 
ἀπομαγδαλία κ΄. 217. 
ἀπόμνυμι β΄. 377. ο΄. 437. 
ἀποξύω α΄. 127. 

ἀπορεῖν α΄. 327. γ΄. 216. 
τ. γ.. 2421. 8 2ὲ ξ᾿ 
100. 

ἀποσκίασμα λ΄. 213. 
ἀπόστροφος Ε' ΓΆΡΤΩ. ΑἸΏὉΥ. 

ἀπότωσις μ΄. 75. 

ἀπότομον ῥεῖ. 
ἀπουρανόθεν χ΄. 18. 
ἀποφαντικῶς δ΄. 140. 

377: 
ἀποφώλιος ϑ΄. 1γῦ. 
ἀπριάτην͵ δι, 217. 

ἄππα π΄. ὅ Ι. 

ἔΑραμβοι δ΄. 84. 
ἄρασσεν ε΄. 248. 
᾿Αργεῖος ὁ Πέλοπος δ΄. Το. 22. 

᾿Αργειφόντης α΄. 38. 

ἀργέτης, ἀργέτι εἴα. λ΄. 570. ἢ. , 
ἼΑΛργος, ὃ, β΄. 120. π΄. 471.---τὸ πολυόμιο 

μᾶτος α΄. 48. 

ΕῚ “ ΄ 
ἀπορία ὦ. 

ἡ. 82. κ΄. 

ἀποφατικῶς β΄. 

λργος, τὸ σ΄. χ46. 
᾿Αργὼ οἴγῃηι. μ΄. 7ο. 
᾿Αρέθουσα ν΄. 4ο8. 6. ποῖ. 
᾿Αρέστωρ β΄. 120. ἢ. 
ἀρετὴ δ΄. 629. ν. 48. Γ΄. 842. αἱ: 133. 

---νεωτερικὸν ὄνομα β᾽ 2οὔ.--- ἀρετῆς 
κάλλος ο΄. τό. 

᾿Αρετὴ ΧΘΠΟΡΒΟΙ 8 οἵ Το] θβι!] ν΄. 
280. 

᾿Αρήτη α΄. 320. ἡ. 54. 56. λ΄. 338. 
ἤΑρητος λ΄. 287. 
ἔΑρι ῬΡΙῸ ᾿Αρίσταρχος η΄. 221. 

ἀριζήλως μ΄. 453. 
ἀριστοκρατία θ΄. 300. 
ἄριστον, δεῖπνον Εἴς. β΄. 20. 
᾿Αρκείσιος π΄. 118. 
ἤλρκτος, Ἅμαξα ε΄. 270. 
“Αρμαθόη, -οθόη τ΄, ςτϑ8. ν΄. 66. 

41, 
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“Αρμονία θ΄. 466. λ΄. 426. 
ἁρμονιὰ ε΄. 248. 
“Αρμονίδης ο΄. 223. 
ἀρναῖος σ΄. 5. 

᾿Αρνακία, ᾿Αρναίω δ΄, 707. 
“ἍἌρπυιαι α΄. 241. μ΄. 69. τ΄. σ18.υ 

66. 
᾿Αρτακίη κ΄. τοϑ, 
λρτεμις καὶ Τιθωνὸς ε΄. 1.--παρ᾽ ᾽Ομή- 

ρῳ οὐδέποτε ἄρσενας φονεύει ε΄, 124. 
---κουροτρόφος υ΄. 71. 

᾿Δρύμνιον ὄρος γ΄. οθ. 

ἀρχαία συνήθεια α΄ 275. 
᾿Αρχίλοχος οἴ ᾿Αρίσταρχος σοηζαϑι κ΄. 

193. 6. Πού. 
ἀρὼ τὸ ποτίζω ν΄. 4οδ. ποΐ. 
ἀσάμινθος, ἀσάμυνθος γ΄. 468. τ΄. 5523. 
᾿Ασία, ἤπειρος η΄ 8. 
ἄσπετον δ΄. 75. 
ἀστεϊσμὸς β΄. 273. θ΄. 272. ἀστείως 

7) 586: 
᾿Αστερὶς, νῆσος δ΄. 486. 
ἀστερίσκοι α΄. 99. γ΄. 71. γ΄. .398. ἐπι 

1ἰ88.. τ΄. ἡ: 
᾿Αστεροδία, -ωδία, -οπία α΄. 277. ὃ΄. 
πο Ὁ, 

ἀστέρων κίνησις α΄. 267. 
ἀστράγαλος, εὐτελὲς τ΄. 58, 

᾿Αστυκράτεια κ΄. 6. 
᾿Λστυόχη λ΄. 520. 521, 
᾿Αστυπαλαία χ΄. 9. 
ἀσυλία λ΄. 459. 
ἀσύναρθρον ζ΄. 280. 
᾿Ασφαλίων δ΄. Διό. 
ἀσφοδελὸς λ΄. 530. 

᾿Ασωπὶς ἡ Κέρκυρα ε΄. 35. 
παῖς ἡ Ῥόδη ρ΄. 2οϑ. 

ἀτὰρ ἀντὶ τοῦ γὰρ δ΄. 2326. 
᾿Αταρπὼ Μοῖρα ἡ. 107. 
ἀτθὶς νεωτέρα β΄. 4το. 
ἤλτλας α΄. 14. 
ἄτομον σχῆμα β΄. τ95. ν. ῥτοί, 
ἀτρεκὲς, -ἔως α΄. 214. π΄. 245. 

ἀτρύγετος β΄. 370. 
ἄττα ζ΄. πη. κ΄. 21. 
᾿Αττικὴ διάλεκτος ν΄. 373.-π-ελέξις β΄. 

410.---συνήθεια σ΄. 307.----σύνταξις 

τ΄. 27.---φράσις κ΄. 216. σ΄. οδ. 

ἀττικίζων Ὅμηρος σ΄. 2. ἀττικὸν λ΄. 

᾿Ασωποὺ 

250. ο΄. 15}.-τέθος γ΄. 332. ἀτ- 
τικὸς πλεονασμὸς δ΄. 48. 
γ΄. 444:.η.. χ26. κ5. τόδε 56 
π΄. 175. (μέλαγχρις) τ΄. 393. ᾿Ατ- 
τικῶν ἰδίωμα η΄. 50. λέξις α΄. το. Ι 

᾿Αττικῶν νεώτεροι θ΄, 186. ἀττικῶς᾿ 

α΄. 204. γ΄.. 14. 2οτολάζθιεῦνι 
581. 630.» μί.. 372. ἰσ΄ς. 350. «{ 

104. 
ἀττικῶς οἴ ἀντὶ τοῦ οοῃῆιδᾶ η. 232. ἡ 

ἀτύζω μ΄ .τὐ1. ὩΘΕ 
αὖ ἐρύσαντες γ΄. 453. 
αὐγοῦστα, αὐγούστηρα ε΄. 215. 

αὐδήεσσα ε΄. 334. Ὠοΐ, λ΄, 8. 
αὐλήεσσα ε΄. 284. 

αὐλὸς τ΄. 227}.--- (58ρΡ11.) α΄. 272. 
αὔξησις. 1)6 Απρπηθηΐί5 ν᾽ ἃ, ΕΥΑρΊ.. 

Ατὰρτ. Ψια. δ 1ηἃ ῥερ----. 
Ἃ αὐπαλὸν κ΄. 305. 
ἀὔρα (5ρ11.) δι 

110. 
Αὐτόλυκος κ΄. 277. τ΄. 432ς Φ'. 22, 
Αὐτομήδης, ἀοιδὸς γ. 267. 
αὐτὸς, αὐτοῦ ὩΟΠΉΪ51 ἀναφορικῶς. Ηο- 

ΤΉΘΙ5 ξ΄, 161.--τοῦ αὖ τοῦ, αὖ τοῖ- 

ὅυ ε΄, 88,.ξς: 162, 
αὔω, αὕω α΄. 272. τ΄. 3ο6. 
ἄφαρ β΄. 94.---- (8ρ11.) β΄. τόρ. 
ἀχανία ἰ. 3728. 
᾿Αχελῶος ζ΄. 204. 
ἄχερδος ΟΣ 

᾿Αχέρων κ΄. 514. 
᾿Αχιλλέως ὅπλα λ΄. 547.---καὶ 

σέως νεῖκος θ΄. 75 ---ϑο. 

ἀχρεῖος, ἀχρειώδης σ΄. τ63. 
ἄχυλος δ΄. 41. 
ἄψ α΄. 476. 
ἄωρος μ΄. 80. 

᾿Αττικοὶ. 

272. --- λείπει η΄. 

ὌὋδυσ-. 

Β. 

Βαγνετία α΄. 250. 
βάλανος κ΄. 242. ᾧ΄. 47. 
βαρβαρισμὸς κ΄. γ6. 
βάρβιλος Κ΄. 042. 

βαρυτέον ν΄. 182. ΟἿ δασυν----. ᾿ 
βασιλεῖς ἸΑΙΊΟΥΪ Βοηδα α΄. 72. η΄. 49. 

ξ΄. 556, 
βαστάγιον ν΄, 438. 

βάτος ν΄. το. 

βέλη χρισθέντα α΄. 262. 
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Βελλεροφόντης α΄. 418. 
βηματίζειν, -σμὸς ζ΄. 418. 
βῆσσα τ΄. 435. 
βιάζω α΄. 240. ξ΄. 230. 
βίας λ΄. 287. ο΄. 230. 
βίοτος β΄. 1223. 
Βλεισσήνη, Βλίση γ΄. 293. 
βοηθὸς νΕ] -ὄος δ΄. 22. ποῖ. 
βοιωτικὸν δ΄. 555. 
Βορέας (΄. τοῦ. ξ΄ 

“ όο. 
βουγάϊε σ΄. 70. 
βουκολικὸν (΄. 4506. 
βουλὴ γ΄. 128. ζ΄, ξ 5. ἐβούλοντο ου 

Γ΄ ὕτον, α΄. 234. 
᾿Βουπρασιεὺς γΕ] -ίδης γ΄. 267. 
βοῦς, βύρσα δ΄. 450.----ἀσπὶς σ΄. 70. 
βουστασία κ΄. 4τ1. 
Βουχέτιον, Βούχετος σ΄. 85. 
'Βοώτης ε΄. 272. 

βραχεῖαι τρεῖς ἀλλεπάλληλοι ξ΄. 485. 
Βρενδέσιον, Βρεντησία, Βρεντίσιον, Βρον- 

τήσιον α΄. 184. 
βροτὸς ἀθάνατος γ΄. 3. 
βροῦλον ε΄. 463. ν΄. το3. 
βύκτης κ΄. 5ο. 
βυσσὸς, βυθὸς θ΄. 273. 
βύσσω κ΄. 2ο. 
βωμὸς τῆς ἑστίας ξ΄. 159. βωμοὶ, αἱ 

βάσεις η. τοο. 

Βορεάδαι μ΄. .533' 

ὶ 

γαμήλιοι θεοὶ α΄. 38. γαμήλια γ΄. 
46ο. π. 

Τανυμήδης λ΄. 521. 
γάρ. ἄρχεσθαι ἀπὸ τοῦ γὰρ κ΄. 100. 

τε 
γαστὴρ, γάστρη ἴῃ! ΠΔΥΪ ε΄. 240. Ὠ. 
γαστρίμαργος β΄. 245. σ΄. 2. 
“γαυλὸς (Δοοθῃζ.) {. 223. 
“γαυριάω κ΄. 132. 
γέ μεν ε΄. 205. ποίΐ. 

Τελανίων δ΄. 22. 
γελοίω τ΄, 446. 
“γενεὰ γ΄. 245. 
γενικὴ ἀντὶ αἰτιατικῆς ν΄. 14.--ἀντὶ 

δοτικῆς εἰ. 12 δι---μετάγεται εἰς εὐ- 

θεῖαν η΄. 87. 
γένος ἐλλείπει τ΄. 204. 
Γεραιστὸς γ΄. 177. 178. 

Γερήνη, Γέρηνα, Γερήνιος γ΄. 68. 
γεῦμα, ἀ6 δόρπῳ μ΄. 439. 
γῆ σφαιρικὴ καὶ κυκλικὴ α΄. 98. β΄. τ. 

-Ρίυν. γαῖ η. 127. 

γήρᾳ, οἴ -αἱ κ΄. 416. ποῖ. 
Γῆρι ποίη. αἰ. δ΄. 12. 
Γηρυόνης μ΄. 85. 
Γίγαντες η΄. 590. 206. 
γίγνεσθαι, γίνεσθαι ΕὙΑστη, ΑἸΩΡΥ, 
γλάπτω, γλάφω, δ΄. 4538, 
γλαυκὰ (τὰ) τῶν ζώων γ΄. 135. 
Γλαῦκος σΔηΐΟΥ γ΄. 267. 

γλαύσσω α΄. 221. 
γλώσσας ἀποτέμνειν γ΄. 332. 
γνώμη β΄. 95. ποῖ. γνωμικὸν η΄. 310. 
-σχῆμα ο΄. 74.-τοκὸς στίχος δ΄. 
όρι. 

γομῳφωτήριον ε΄. 246. 
γούνατα θεῶν α΄. 267. 
γοργὸς, γοργότης α΄. 110. β΄. 284. 3οο. 

263. 
Γορτυνία, Γορτύνη, Γόρτυς γ΄. 203. 

206. 
γρ. ὧἀθ πδὸ βιρῖα νἱά. α΄. 361. ποί. 

β΄. τορ. 169. 244. 334. ποῖ. δ΄. 
110. Ποΐ. 552. ποῖ. θ΄. 4534. 

γράμματα ἠγνόουν ἥρωες θ΄. τ63. 
γραμματικὴ ἀρχαία α΄. 254. 

γραφὴ) 
γραμματικοὶ σ΄. 2. 
γράφειν, γλάφειν δ΄. 438. 
γραφὴ ν. Ἡ ποτ! Πδοθηβ8. γραφὴ ἀρ- 

χαία α΄. 52. οἵ, μήρ. εἴ ΟΙΟ εἵ 
γραμματική. 

γύης τηθηϑιιτα η΄. 113. Οἷν, γύον. 
γυναικίας λ΄. 224. 
γυναικωνῖτις α΄. 3.56. ν΄. 287. 
γύνις λ΄. 224. 
γύον τη ηδιι[ἃ σ΄, 374. οἷ, γύης. 
γωρυτὸς ῳ΄. 54. 

(οἴ 

ὃ Ππτίογο Θορμδίϊο οἴη} 7. β΄. 20. ἢ. 
Δαίδαλος λ΄. 221. 

δαίμονες θνητοὶ κ΄. 323. οἷ. 471. δαί- 
μονες σίδηρον φοβοῦνται λ΄. 48. 

δαιτυμὼν δ΄. 62:1. 
δαΐφρων ο΄. 5 1ο. 
δαμνάω, -μι λ΄. 221. ἢ. 
δασυνητέον, δασυντητέον νἱὰ, ποῖ, δὲ 

41, ἃ 
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α΄. 27. δασυντέον α΄. 4.26. β΄. 185. 
οἵ. βαρυτέον. 

δασμὸν, δεσμὸν θ΄. 355. Ὡ. 
δάφνη κουροθάλεια τ΄. 86. 
δὲ ἀντὶ τοῦ γὰρ δ΄.236. ρ΄.261. σ΄. 220. 

ἧς χ.-τλείπει μ΄. 7}.---οπερισσὸς η΄. 
47.---πλεονάζει ξ΄. 87.---παρὰ σύν- 
ταξιν κεῖται ο΄. 246. 

δέατο ζ΄. 242. 
δειελίη ρ΄. 599. ἢ. 
δείκνυμι δ΄. 59. 
δεικτικὸν, δεικτικῶς α΄. 185. 280. λ΄. 

353: 
δείλατα μ΄. 252. 

δείλετο η΄. 280. 
δείλῃ β΄. τόν. (.. 121. σ΄. 29. 
ἊἋ δειλινίζω ἀπ. γ΄. 500. 

δειπνέω οἵ -ἴζω δ΄. 53,5. λ΄. 411. 
δεῖπνοι β΄. 2ο. η΄. 215. 
Ἃ δελφῖνος, ὃ, ἴὴ ΠανΪ η΄. 252. 

Δεξαμενὸς φ΄. 295. 
δεξιὰ αι β΄. 148. 154. 
δέπα ο΄. 466. δέπᾳ (ἰ. τ. 
δερδέσκετο (5819) ε΄. 82. 
δέρτρον λ΄. 570. 
δέσμα, δέσματα, δεσμεῖα δός: 2ΘΑ- 
δεσμὸν, δασμὸν θ΄. 3.5 5. Ὡ. 
Ἂ δέτρον ῃοΐ, δα λ΄. 570. 
δεύει ΡΙῸ δεῖ α΄. 254. Ὠ. 

1014. 
Λευκαλίων κ΄. 2. 

δεῦτε θ΄. 11. 
δὴ χρονικῶς δ΄. Δόο. 

δήϊος, δηϊόω ΒΎΑΡΤΩ. ΑἸΩΌΥ, 
Δηΐφοβος δ΄. 276. 
δηλήμονες ε΄. 118. 
Δῆλος. εἰὐἰὐὐπο ῖς ἀία,. υἷ', 

δτὲ 
Δημήτηρ ε΄. 34. 125. 
δημητριακὸς χόρτος σ΄, 368. 
Δημοδόκη α΄. 98. 

᾿ Δημόδοκος αἸΐογ γ΄. 267. ὈΪ5. 
δῆμος ζ΄. 3. τη8]6 τι ΡΓΌΡΓ. α΄. 
Δημοφῶν λ΄, 221. 

διὰ λείπει θ΄, 122.--τ-ἀντὶ τοῦ εἰς «΄. 
143.--ποῦη} 806. η΄. 40. 

Δία κ΄. 6. λ΄. 631.--ονῆσος λ΄, 325. 
διωγανάκτησις β΄. 415. 
διωγράφειν λ΄. 525. Ὡ, 

δεύῃ οἵ -ει 

1064... «μ΄. 

103. 

διαζευκτικὸς αἰ. 

546. 
Διαίνη γ΄. 21. 6. Ποῖ. 

δίαιτα πάλαια ξ΄. 420. διωιτητικὸν δ΄, 
228. 

Ἂ διωκοιλαίνω δ΄. 438. 
Ἔ διακτορέω α΄. 38. ς. Ὡοΐ. διάκτορος 

α΄. 48. 6, ,;89ῖ,-εἰ, Ζδν 
διάλεκτος α΄. 92.--- ἐγχώριος γ΄. 378. 
διαληπτέον α΄. 4. 
διαμερίζειν α΄. 370. 
Ἂ διαπέρασμα δ΄. 671. 
διασαφητικὸς α΄. τό. 

διασκευαστὴς λ΄. 584. χ΄. 31. 
διασπείρεσθαι ποῖ. δά β΄. 102. 
διαστέλλειν δ΄, 627. διαστολὴ α΄. 3.55: 

γ΄. 5ο. 
Ἃ διαστολῶς α΄. 3.55- 
διάτορος, διατορεῖν νἱά, ποί, δὰ α΄, 38. 
δίδημι, διδέντων μ΄. 54. ὨΟΐ. 
Διδύμη κ΄. 1. 
δίελος (ἀι.) ο΄. 29. 
διηνεκέως ἡ. 241. 
διθανέες μ΄. 22. 

δωπετὴς δ΄. 4777. 
δικαιολογικὸν β΄, 220. 
δίκη ξ΄, 59- 

Διοκλῆς γ΄. 480. 
Διόνυσος (΄. 108. 

διόρθωσις μ΄. 80. 
Διόσκουροι λ΄, 298, τ΄. 518. 
Διόσπολις δ΄. 126. 

διπλασιασμὸς ἸΙαυ!ἀαγιη ἴῃ Οδοϑαγας 

165. --- συνδεσμοὶ δ΄, 

να, οἵ ἀναδιπλ. 

διπλὴ εἰ..422. η΄. 137. 
δίσ-- οἵ δι- μ΄. 22. 
δίσκος δ΄. 626. θ΄. τθ0ο. 
δισσολογία α΄. 406. μ΄. 453. 
διστάζεται μ΄. 4309. 
δισυλλάβως, ΡΘΙΓ ΒΡΟΠαΘΟβ ὁ, 334. 
δισώνυμος μ΄. 22. 
διφθογγογραφεῖν δ΄. 7ο1. λ΄. 68. 
δίφθογγος ΝΟΧ σΟΠΊΡΘΠΑΪοΟ βουρίαᾶ αν 

9} 

δίφρος γ΄. 38: π. 9}. 
διχόνοια γ΄. 
δίχρονος 46 μη εἶα ἀπουμηι ἰθροτς 
γα κ΄. όο. 

β΄. 358. ἢ. δ΄. 3γεἐ( Ὡς ἡρίν ὥλῳ ] 



ἘΤ ΝΕΒΒΟΝΌΜ. 

Διώνη ν. Διαίνη. 
δμώες δ΄. 644. η΄. 225. 

Διμήτωρ ρ΄. 443. 
δοάσσατο κ΄. 152. 
δόγμα Ὁμήρου β΄. 282. 
δοιὰ β΄. 46. 
Δολωνία α΄. 262. 
δόρπος β΄.-2ο. η΄. 215. 
δοτικὴ ἀντὶ αἰτιατ. (΄. 10. 

δούλη ποη Ηοιπρτϊουχη δ΄. 12. 
δουλὶς τ΄. 370. 
Δουλίχιον α΄. 246. ξ΄. 307. .΄.24.φ΄.347. 
δοῦπος ζ΄. 26. ηοΐ. 
᾿ δραστὴ (δρηστὴ), θεράπαινω δ΄. 123. 
δραστὴρ, δρηστὴρ δ΄. 818. η.---οἴ δρη- 

στοσύνη, 46 οΟαιιηδη1ἃ ο΄. 321. σ΄. 
γ6. νἱά. ρτοῖ. 

᾿δράττομαι (΄. 2092. 
᾿Δρεπάνη ε΄. 34. 
Δρυόπων φωνὴ α΄. 42. 

 δρύοχος τ΄. 574. 
δυερὸς ζ΄. 201. 
 δύναι, δύνῳ λ΄. 221. 6. ποῖ. 
δυνάμει ἀναστροφή : νἱά. ἔς. 
Δωδώνη ζ΄. 204. ξ΄. 327. 
ἡ δωρεὰν δόσις ρ΄. 413. 
Δωριεῖς τ΄. 177. 
Δωριεῖς, Δωρικῶς (46 ἀἸαἸ]Θοίο) α΄. το. 

δ΄. ὅτο, λ΄. ἐγὸι 
δῶρον, ἡ ἀκτὴ ξ΄. 420. 
Δωροδόχη ο΄. τό. 

Ε, 
ε, πλεονασμὸς ἀττικὸς δ΄, 48. ἐ ρΙδοηῃ. 
8 ἴῃ δῖ, ποῖ, δα μ΄. 78. τροπὴ 
τοῦ εεἰς ιγ΄.41. εοἴαι Εγαρτη. ΑἸΔΌΥ. 

ἔ δ΄, 527. 
ἐὰν ἦλθον λ΄. 5οΙ. 
ἐᾷν, εἰάσαμεν γ΄. 151. 
ἐγγαμεῖν β΄. 410. ἢ. 
ἐγγὺς (6 τθιηρ. β΄. τόδ. 
᾿Ἐγκέλαδος β΄. 4:21. 
ἐγκλίνειν (6 Θοῃηβορίῖο δοιυῖο. ζ΄. 140. 

Ο. τοί. 

ἐγκοίλια ε΄. 163. ἢ. 
Ἃ ἐγκοίτιον - τερον ἔ΄. 50. 

ἑδεσματοθήκη ζ΄. γ6. 
ἕδνα, ἔδνα α΄. 276. 277. β΄. 53. 
ἑδραία θεὸς ζ΄. 48. 
ἐθέλειν ἐπὶ τοῦ δύνασθαι γ΄. 121. γ΄. 

421. ἐθέλω τρισυλλάβως γ΄, 272. 
δὲ 817: 

ἐθικὸν α΄. 173. 
ἔθη ἀρχαῖα γ΄. 3536. ε΄. 2. 

κι 0 
ἔθος ὁμηρικὸν ε΄. 336. θ΄. τ66. 
εἰ οἴ, ΒΥάρτη. ΑἸΩΌΥ. εἰ ΡΥῸ ἵὕ ΟὉ πιθίγ, 

α΄. 22. εἰ ΔΠ ἡ ΔΘ γοοδ θη ΕὙΆρΊΩ. 
ΑΒΔΡΥ. 

εἷς, εἰ- α΄. 3206. 
εἴδατα α΄. 140. ὅὃ΄. 56. 

εἰδέναι νἱὰ. οἶδα, 
Εἰδοθέα δ΄. 466. 484. μ΄. 69. ποῖ. 
εἴδωλον λ΄. 213. 6ο2. 
εἰδωλοπλαστέω δ΄. 456. 
εἴη λείπει β΄. 3.3.----τὸ ἐάσει θ΄. 571. 
εἰκονισμὸς τ΄. 2406. 
εἰκοστὸς χρόνος τοῦ ἡρωϊκοῦ β΄. 77. Ὡ. 
εἰλαπίνη α΄. 226. λ΄. 415. 
εἰληθερεῖν «΄. 21. 

Εἰλήθυια β΄. 121. 
εἵλως α΄. 326. 

εἶναι, ἰέναι α΄. 4ο6. 
εἴρερος θ΄. 5290. 

εἴρυσθαι γ΄. 268. 
εἰρωνεία Χ΄. 235. ξ΄. 4ο6. ς΄. 407.---- 

εἰρωνικῶς β΄. 306. α΄. 38ο. β΄. 3ο6. 
δ: 402. 

-εἰς, ἐντὸς ε΄. 334. Ποΐ, 
εἰς ἄτην, ἀττικῶς μ΄. 372). 
ἐΐση εἴ ἴση Ἐγάρτη. ΑΠΌΥ. ἔϊσαι σανί- 

δες χ΄. 128. ἢ. 
εἶτα τ΄. 432. 
Ἑκάβη δ΄. 225. 
ἑκάστοθεν, -θι γ΄. 7. 
Ἑκάτη κ΄. 139. μ΄. 85. 124. 
ἔκβιος λ΄. 134. 
ἐκβράττω λ΄. 114. 
ἐκδήμιος γ΄. 82. 
ἐκδίκησις δ΄, τό}. ἐκδικία τ΄. 111. 
ἐκλαμβάνω β΄. 67. 
ἔκτα (4ιδῃϊ.) α΄. 30ο. 
ἐκτετοπισται ζ΄. 204. η΄. 321. κ΄. 100. 

οἵ, ἐξῴκισται. 
ἔκτοτε α΄. 212. 
Ἐλάρα η΄. 3521. 
Ἂ ἐλάσσειν ἀκ. δ΄, 6ογ. 
ἐλάχεια «΄. ττό. 
Ἐλαιᾶται, ἴται, ᾿Ελεᾶται λ΄, 521. 

θ΄. 6. (. 



11. ΙΝ ΒΕΗΤΜ 

Ἑλένη α΄. 428. δ΄. 11. 218. 220. -ἧς 
ὅρμος γ΄. 267. Ὡ. 

Ἐλευθὴρ, -έριος δ΄. 5623. : 
Ἕλενος γ΄. 188. ξ΄. 109. ποΐ.---Η]. 

ΗεἸοπμα δ΄. 11 
Ἂ ἐλεφαντοχρῶτες τ΄. 562. 
ἕλη (. 21 

ἐλθεῖν λείπει λ΄. 2223. 
Ἕλίκη ε΄. 272. 
ἕλικον, ἑλικοειδὴς α΄. 92. δ΄. 320. 
“Ἑλικῶνος καὶ Κιθαιρῶνος ἔρις γ΄. 26γ. 

Ἑλλὰς δ΄. γ26. α΄. 344. λ΄. 406. σ΄. 
δὃο. 

Ἕλλην κ΄, 2. 
ἑλληνικὴ φωνὴ δ΄. 270. --- ἑλληνικὸν δ΄. 

472. 
ἔμβρυον (΄. 245. 
ἐμβρωματίζω λ΄. 121. 
ἐμὲ ὀρθοτονουμένη η΄. 220. 223.---ἀντι- 

διασταλτικὴ μ΄. 323. 
ἐμεῖο οἵ ἐμοῖο α΄. 413.10. Βγάρτ. ΔΙΏΊΌΥ. 
ἔμπα ε΄. 205. 
ἔμπαιος, ἔμπεος υ΄. 370. 
Ἐμπεδόκλειος γνώμη θ΄. 266. 
ἔμπης εἰ. Φοδ..π΄. το, 8541 
ἔμπορος β΄. 310. οἴη. Ποῦ, 
ἔμπροσθεν βιιρτὰ, 1[ηἴτὰ, νἹά. ποῦ δα α΄. 

127. 
ἐμφαντικὸς, ὃς ζ΄. 157. (΄. 202. 5664. 

48:1. κ΄. 180. λ΄. 531. ἐμφατικῶς 
ρ΄. 232. ἔμφασις α΄. 204. (΄. 207. 

ἋΣ ἔμφροντις ν΄. 421. 
ἐν ῬΙῸ παρὰ νΕ] περὶ σ΄. 44. 
ἐνωλλάττονται λέξεις ρ΄. 20. 

ἔνδροσος ν΄, 245. 
᾿Ενδυμίων ε΄. τ. 
ἐνέργειω ν΄. 70. 
ἐνεργητικὸν ἀντὶ παθητ. α΄. 404. 
ἐνεστὼς ἀντὶ μέλλοντος β΄. 222. γ΄. 306. 

δ΄, 485. 
ἐνήνοθεν ρ΄. 277. 

᾿ἔνθα χρονικὸν α΄. τ8, 
ἐνθυμηματικὸς λόγος α΄. .380. 
᾿Ενιπεὺς λ΄. 228. 

ἐνίσπες γ΄. τοι. δ΄. 414. ξ΄. 185. ἢ. 
Ἃ ἐγναετία τ΄. τ78. 
ἐννεάχρονος λ΄. 311. 
ἐννοδίῳ δ΄. γ85. θ΄. 55. ὨΟΐ. 
ἐνσπείρειν, «οὖν, «ὧν β΄. 1ο2. 0. Ποΐ. 

ἐντελεῖς δι 57 Ι. 

ω ἐντίναγμια 6.88. 
ἔντομα ΕΝ 3. 

ἐντρέπω θ΄. 167. 

ἐντυπὰς ν΄. 14. 

ἐνώπια δ΄. 42. 
ἐξ, ἡ διὰ, ε΄. 422. Ὠοΐ, -ο-λείπει ἕζ΄. 359.) 

10, ἘΥαρην. ΑἸΩΌΥ. Ποῦ, 
ἑξακαιδεκάτη γ΄. 215. 

ἐξαλλαγὴ δ΄. 3.33.----᾿ἰδεῶν α΄. 284. 
ἔξαλλος λ΄. 134. ποῖ. 
ἐξέδρα ω΄. 2οϑ. 
ἐδδεφωενδος ε΄. τόο. τοί. ἡ. 808. 

Ἃ ἐξοδοντίζω σ΄. 20. 
ἐξῴκισται δι, ὃ 56. οἴ. ἐκτετόπισται. 

ἐξώπροικα β΄. το5. 
ἐὸν, ἑὸν θ΄. 325. 

ἐπαιτῇ (ἀσορηΐ,) σ΄, 128. 
ἐπακουμβίζω γ΄. 412. 
ἐπαλλακτικῶς ε΄. 481. ποῖ. 
ἐπανάληψις θ΄. χΟδ. 

ἐπανατείνασθαι β΄. 63. 
ἐπαοιδὴ τ΄. 457. 
ἐπαύλεις ξ΄. ς. 

ἐπαφροδίτως λ΄. 242. 
ἐπεὶ (. 347. ποῖ.---βεβαιωτικὸν γί. 

103.---βεβ. καὶ ἀργὸν δ΄. .204. 
ἕπει μ΄. 2ο0. 
ἐπειὴ ΕὙΆρΤτη. ΑΠΊΡΥ. 
ἔπειτα υ΄. 63. 

ἐπέκτασις α΄. 370. 

ἐπεξελθεῖν λ΄. ς 70. ποῖ. 
ἐπεξεργασία ε΄. 480. 
ἐπήβολος βοσῖθ. Ὁ ΏΘΕ 
ἐπήτης ν΄. 222. 

ἐπὶ π΄. 99. Π.---ἀντὶ τῆς παρὰ ν 204. 

πτΡΙῸ ἐπάνω ρ΄. 35}.--ιλείπει μ΄. 
330.--περισσὴ γ΄. 105. 

Ἐπιάλτης λ΄. 208. 
ἐπιβάτης β΄. 310. 
ἐπιγουνὶς ρ΄. 225. 

ἐπιδιστάζειν ζ΄, 140. ποῖ. 
ἐπιδίφρια ο΄. κ1. 
ἐπιδύσασθαι ποῖ. δα ε΄. 

ἐπίθεμα ο΄. 1321. 
ἐπιθετικῶς β΄. 3.55. 
᾿Ἐπικάστη λ΄. 271. 

ἐπίκριον γ΄. 352. 
ἐπίκωπος β΄. 310. 

ὙΟ 



ΕἸ ΝΕ ΒΟΝΙΙΜ. 

ἐπιμείλιον α΄. “70. ἢ. 
ἐπιμερισμὸς δ΄. 707. ποΐ, 
Ἐπιμηθεὺς κ΄. 2. 

ἐπινίπτεσθαι δ΄. 52. 
ἐπίξεινον, -ἡνον β΄. 237. Ἡ. 
ἐπιόψυμαι β΄. 204. 
ἐπίῤῥημα ε΄. 21. ἢ. λ΄. σόρ.---παρα- 

κελευσματικὸν β΄. τ78. --- ποιότητος 
ρΡ. 43.--τ-συντακτικὸν «΄. “70.--- 
σχετλιαστικὸν ξ΄. 415. 

Ἃ ἐπίσπαστον α΄. 441. η΄. 00. σ΄. 73. 
ἐπισπεύσας ξ΄, 3.08. τ. 

ἐπισταδὸν ν΄. 54. π΄. 453. σ΄. 425. 
ἐπίσταμαι (ἄρηοβοο, μὰ 60) θ΄. 1425. 

Οἔ, ἐφίστημι. 
ἐπιστημονικὸς η΄. 92. 
ἐπίστιον ζ΄. 25. 
ἜἘπίστρεφος α΄. 177. 

Ἢ ἐπιτανὶς ε΄. 253. 

ἐπίτασις γ΄. 5σο. δ΄. 92. ν. Ὠοΐ. Το . 
Ψ πόδε; δδε. ὅθ7ι “.7.42....51. 

ἐπιτηδειότης δ΄. 124. ποί. 
ἐπιφάνεια γ΄. 6. 
ἐπιφορὰ α΄. 268. θ΄. 266. ῃ. 
ἐπιφωνεῖν β΄. 2ο. ποῖ. ἐπιφώνημα ε΄. 

204. {(΄. 69. 
ἐπιωγαὶ ε΄. 404. 
ἐποίκιον ζ΄. Δ. 
ἐπώνυμον η΄. 54. 
ἔρανος α΄. 225. 4206. 

ἔργον ἡ γεωργία ξ΄. 222. βοῶν ἔργα κ΄.᾿ 
8 ι 

ἔργω, ἕργω ξ΄. 4ττ. 
ἐρέβινθοι, εὐτελὲς τ΄. 34. 
ἜἜΡρεμβοι, ΓἜρεμνοι δ΄. 84. 
ἜΡρεσσος γ΄. τύο. 

ἜἘρεχθεὺς η. 81. ξ΄. 532. 

᾿Ἐρικοῦσσα, ᾿Ἐρικώδης κ΄. 1. 
Ἐριννύες τ΄. 518. υ΄. 66. 
ἐρινὸς, ὁ, ἐρινεὸν ε΄. 281. 
᾿Ἐριούνιος θ΄. 322. 
ἑρμαῖον π΄. 471. 
ἑρμηνεία α΄. 48. ε΄. 1. ποῖ. ε΄. 452. 
Ἑρμῆς ε΄. 20. ω΄. 1.---ὠἀλληγορικῶς α΄. 

᾿ 48.--οπ᾿αὐὠκάθηρε τὰς δδοὺς π΄. 471. καὶ 

᾿ ἤργος 1Π0.---ϊ νηοῦ ἁγί πιη], τετρά- 
γῶνος, 6}115 ἱπηαρῸ 10) ἰδοῖ! ρϑάϊθιιβ 
ψ΄. τοϑ. 

“Ἑρμιόνη δ΄. 4. 11. λ΄, 521. 

ἐρυθρὸν ΘΡ᾿ΓΠ. πη Ὠ115 γ΄. 160. 
Ἐρύμιανθος ὕρος καὶ ποταμὸς ζ΄.103.104. 

] ἐρύξω, τὸ ν βραχὺ γ΄. 387. 
ἔρχεο κ΄. 320. Ὠοῦ. 
ἐς, ἔς γ΄. 137. 

1 έἔσαντα κ΄. 453. Ἡ. 

ἐσθὴς (5Ρ11.) ε΄. 38. 
ἔσκετο δ΄. 7ο5. 
ἕσπερος, ἑσπέρα α΄. 422. 
ἑσπέσθαι, ἕσπωνται οἴο. δ΄. 826. ποί. 

χ΄. 324. Ποΐ, 
ἐσσὶ α΄. 207.---ἐγκλιτέον α΄. 175. 

-έστερος, -τέστατος β΄. 100. 

ἐσχάγω ζ΄. 52. 
ἔσχεν, ἀνεῖλεν λ΄. 324. 

] Ἐσχερία η΄. 321. 
ἔσω ἀντὶ τῆς εἰς λ΄. 570. 
ἕταροι α΄. 238. 
ἐτεοδμιὼς π΄. 305. 
ἕτερος η, 126. λ΄. 258. 
ἔτης α΄. 238.---(8ρ11.) δ΄. τό. 
Ἐτεωνεὺς δ΄. 22. 216. 
ἔτος (6 ΔΏΏΪ ρᾶγία η΄. 11}. Ὦ. 

Ἰεν, διάλυσις γ΄. 3τ6. 
εὐωγγέλιον ξ΄. 155. 
εὐωγγελίζω ν΄. 131. 
εὔαδε π΄. 28. 

Εὐάνθης («΄.ὄ 107. 
Εὔβοια η. 321.---κατῴκησαν Δωριεῖς τ', 

177. 
Ἃ εὐγενὶς κ΄. 221. 

εὐδείελον (. 21. β΄. τόγ. 
εὐεργὴς, Οἵ εὐερκὴς ρ΄. 267. 
εὐηγεσία τ΄. 113. 
εὐήνωρ δ΄. 622. 

εὐηργεσία, κακῶς τ΄. 112. 
εὐκαταφρόνητος β΄. 143. ἢ. 
εὐκνήμιδες β΄. 402. 
εὐκτικὰ καὶ προστακτικὰ ζ΄. 33. 37. ο΄. 

24. 
εὐξάμενος ξ΄. 468. 

εὐπατέρειω λ΄. 226. 

Εὐρυάνασσα λ΄. 326. 

Εὐρύκλεια α΄. 420. 
1 Εὐρύλοχος ο΄. 363. 
Εὐρύμαχος Φλεγυῶν λ΄, 262. 264. 
Εὐρυμέδων η΄. 56. 
Εὐρυνόμη δ΄. 4266. 
εὐρυύδεια γ΄. 453. 



Π1|. ΙΝ ἘΒΗΜ 

Εὐρυοδία π΄. 118. 
εὐρύπορος μ΄. 2. 
Εὐρύπυλος ὁ Τελέστορος δ΄. 797. ο΄. τό. 

---ὁ Τηλέφου λ΄. 520. 
Εὐρυτία μ΄. 69. 
Ἐὔρυτος ᾿Απόλλωνι ἤρισεν θ΄. 224. Ἐῤ- 

ρύτου ἵπποι φ΄. 22. 
Εὔρυτος νο] -ἴων Κένταυρος φ΄. 295. 

Εὐρώπη ν΄. 302. 
Ἂ εὐτάλβωτος αι. β΄. 300. 
εὐτελὴ ὀνόματα τ΄. 28. 34. ῥτεῖ. 
εὐφημία τ΄. 328. εὐφήμως λ΄. 203. 
εὐφροσύνη οὖ ἐῦΐφρ. ζ΄. 156. ποί. 
Εὐχήνωρ σ΄. 85. 
εὐχροὲς, εὔχροον ξ΄, 24. 
Ἃ ἐφευρετικὸς α΄. 349. 

ἜΦη αι. κ΄. 6. 
᾿Εφιάλτης λ΄. 23οδ. 
ἐφίστημι, ἐπισταίη, εἰδείη θ΄. 240. 
ἐφόλκιον ξ΄. 250. 

ἔφυν 3. ΡΙ. (ᾳυδηΐ.) ε΄. 481. ποῖ. 

᾿Ἐφύρη α΄. 250. β΄. 3528. 
ἔχειν (ἐπιμελεῖσθαι, κρατεῖν, βάσεζεον 

α΄. 53. 
᾿ἘἘχέμηλος ΠΟΙ. ἔδιη. δ΄. το. 
Ἔχετος σ΄. 85. 
᾿Εχινάδες α΄. το. 
ἑψιάω γ΄. 530, 
ἕως, εἴως α΄. 320.----ὠΟἀντὶ τοῦ ἵνα εἶ, 

486. 
Ζ. 

ζαὴς ε΄. 368. ρτοῖ. 
Ζάκυνθος α΄. 246. 
ζαφελὴς β΄. 315. 
Ζεύξιππος δ΄. 12. 

Ζεὺς κ΄. 404.---ἐν Κρήτῃ ε΄. 272.---ὖ 
ἀὴρ α΄. 63.---νεφεληγερέτης 10.---- 
γαμήλιος α΄. 36. οἵ 48.---ο-᾿κέσιος ε΄. 
ἠ47.: ἡ. 164.1:): 267: 

ζέφυρος δ΄. 564. ε΄. 295. μ΄. 408. 
Ζεφύριον πεδίον δ΄. 563. 

᾿οἀὐἰὐῆθος λ΄... 283. τ΄, ΒΒ, 
ζηλήμων οὗ ζηλωτὴς ε΄. 118. 

ζῆλος μ΄. 453. 
Ζῆν᾽. Εταστα. ΑμλθΥ. 
ζητεῖν:α΄. δὶ Δότ. 262. β΄. Ε1. γ΄. 

ὅ4τὸ ἡὰκ αἵ, ὃ. χϑῦ. γ ΠΟΘ ἈΝ, 
40. μ΄. 447. σ΄. θ᾽. “ξή φημ δ᾽ ιᾶ;, 
255. 2βὸ. 562. “2 84}: δε 700. 

ε΄. 334. ἡ. 32. (. τοῦ.---ρα- ἢ 
κλείδου β΄. κ1. ᾽ 

Ζήτης μ΄. 6ρ. ξ΄. 5323. 
ζωάγριω θ΄. 332. 
ζωὴ ξ΄. οὔ. 

Η. 

ἡ. πλεονασμὸς τοῦ ἡ δ΄. 232. 562.--- 
συναλοιφὴ τοῦ ἡ γ΄. 14. 

ἡ 8ῃ εἰ δηΐθ νορᾶ]θπὶ ἴῃ ὙΘΙΌΪΒ 
Εγάρτη. ΑἸΩΌΥ. ἡ δῇ ε 18. 

ἢ οἱ ἢ α΄. 175. 389. ποῖ. γ΄. 72: 
1.2, δ: Ὑ405 8: 88. 

ἢ κοιμιστέον, διωσαφητικὸς, οὐ διαζευκτι-, 
κὸς α΄. τόπ. διασαφητικὸς θ΄. 188. 
ἀντὶ τοῦ εἴπερ (ἤπερ) α΄. τό. ἀντὶ 
τοῦ καὶ λ΄. 120. οἵ ρτγοῖ. ἢ ἔτι ΡΙΌ, 
καὶ ἔτι σ΄. 468. 

ἡ ἀποφαντικὼς κ΄. 330. 

ἢ ΡΙῸ φῆ θ΄. τ86. 
ἢ "τὰ 54. 

ηα β΄. 280. κς Ὑ86. 

Ἥβη λ΄. 385. γ΄. 464. ποῦ. 
Ἡγησάνδρα δ: 2.2. 
ἠδὲ, ἰδὲ γ΄. το. ἠδὲ οἴ ἥδε λ΄. 2323. 
ἥδε ἀναφορικῶς, περισπαστέον α΄. 185. 

ἤδη χρονικῶς δ΄. 26ο. 
ἦε δ΄. 372. 643. 
ἡεροειδὴς β΄. 263. 
ἠθεῖε ζ΄. 57. ξ΄ τὰ. 

ἠθικῶς ν΄. 80. ἠθικῶς ἀναφωνεῖσθαι β΄. 

ἜΤ 3» 
ἦθος σ΄. 222. 

Ϊ 

' 

οὲ 

ν᾿ 

ἤϊαω β΄. 280. ε΄. 468. 

ἠίθεος γ΄. 4οο. λ΄. 48. οἱ ἠἤΐθεοι ἴῃ ̓ 
ἸΏΥΤΒΟΪ. ααυΐ, μ΄. 69. π. 

ἥκω, ἵκω ε΄. 104. 

ἠλάκατα, ἠλακάτη δ΄. 121. ζ΄. 52. 7 
1οῦ. 

ἤλεκτρον ν6] -ος ᾿ν 208. 

Ἠλεκτρύων β΄. τ2ο. δ΄. 22. λ΄. 266. 
ἢλιθοεργὺς, ἠλιθοποιὸς ηοΐ, δά ξ΄. 464. 

ἥλιος, 46 οἦ5 πιοίι β΄. τ. κ΄. 86. τ΄. 
396. ἸΩΆΡΪ ΓΙ Π6 δ΄. 40ο. --οΟὖ 
χρόνος ν΄. 128: 

Ἡλίου παῖδες ρ΄. 2οϑ8.---βύες α΄. 8. μ΄. 
78: 1.99. ΡῈ. 505: 

ἠλιτοεργὸς ποῦ. δά ξ΄. 464. 

Ἠλύσιον δ΄. 563. η΄. 324. 
ἪἨλύσιος δ΄. 563. 

Ι 

β 

β 
εἶ 



ΕἸ ΥΕΕΒΟΒΌΜ. 

μαθίη δ΄. 702. 
μαθόεις β΄. 214. 
μεας ᾿πο]]η. δ΄. 652. η. 
ἡμέρας ἁρπαγὴ ε΄. 121. Ὠοΐ, 
μέτερος. ἐς ἡμετέρου η΄. 301. οἵ ποί. 
δα β΄. 55. 

μος (5ρ11.}) β΄. τ. “. τ68. 
ν ΡΙῸ ἔφην θ΄. 186. 
νορέα ξ΄. 217. 
γτινω α΄. 415. 

Ἵπειρος α΄. 186. 250. γ΄. 188. η. 8. 
σ΄. 84. --- τῶν Φαιάκων νῆσος η΄. ὃ. 
Ὡ. Ἠπειρῶται ξ΄. 3.27. ᾿Ηπειρωτικὰ 
α΄. 259. 

ρΡβ΄. τ. 
ῥα θ΄. 186. 
ρα, γ΄. οἵ. κ΄. 404.---γαμήλιος θεὰ 
α΄. 48. 14. Διαίνη. 

Ἱρακλῆς λ΄. 66. χ6ρ. φ΄. 22.----ΟἸΙΠ} 
ϑοΥ}1ὰ μ΄. 85. ἀποτεθανατωμένον οὐκ 
οἶδεν Ὅμ. λ΄. 6ο1. ἐν ᾧδδϑυ λ΄, 4385. 
-Ἡρακλεῖον στόμα δ΄. 5..8.--Ηρα- 
κλειδῶν κάθοδος φ. 12. 

γέμα, α΄. 16ο. 193. 
Τριδανὸς ρ΄. 2οϑ. 
Ἰρώδης δ΄, 188. 
ρως σ΄. 423. ἥρως σοηϊί. ζ΄. 302. ποΐ, 
ἥρωες οἵ Τρῶες, ἡρωϊκὰ οἵ Τρωϊκὰ λ΄. 

547. ὁ. ποῖ. τ΄, 174. -- ἡρωϊκὸς 
(στίχος) β΄. 77.--τεἡρωὶς λ΄, ὑπόθ. 
Ἰσιόδειος χαρακτὴρ ο΄. 74.---Ἡσίοδος 

μεταγενέστερος δ΄. 477. 
ἴσσα λ΄. 235. 
Ἰσιόνη κ΄. 2. 
τται, ἧσται λ΄. 101. 
ὅν, θ΄. 8.,. ζ΄. 86. 
» αἀἰρμῖ, (ἀοορηΐ.) ν΄. 130. ἢ. 
ἤφαιστεια, κ΄. 6. 

ιστὸς λ΄. 134. 
. ὡς διάφορα σημαίνει β΄. τ. ε΄. τ. 
θ΄. τ. οοηῇ. Ἡμέρα. 

Θ. 
σσα ἡ ἕξω λ΄. 1. ο. ῃοΐ, θαλάσσης 

βάθος μ΄. το4. 

λεῖα, θάλεια ζ΄. 203. ἢ. 
λὸς ρ΄. 224. 

μὰ δ΄. 686. 
ἔρσος, μένος, θράσος, α΄. 321. 

θαυμάζω β΄. 67. 
θαυμαστικὸν η΄. 74. -κὺς λόγος δ΄. χύο. 

474. -κῶς δ΄. 143. λ΄. 410: 
θεᾶσθαι εἰς θ΄. 372. α. ποῖ. 
Θελξιέπεια μ΄. 30. 
θεματοποιεῖν δ΄. ϑογ. 
Θέμις β΄. 242. «΄. 4806. ---- Θέμιδος 

ἄγαλμα β΄. 68. σροῃϊῖ. Θέμιστος 
1016. 

θέμωσεν (΄. 486. 
θεοὶ τὰ στοιχεῖα, οἱ ἀστέρες οἴ 511, α΄. 

263. 267. ε΄. 2. (΄. 4. θεῶν γούνατα 
α΄. 267. 106 ἐΠΠ|5 Ποιηϊηῖιπ ἔοτ- 
ῃ]8 ἱπἀπθηΐ. γ΄. 222. θεῶν οἰκη- 
τήρια ε΄. 79. θεοὶ ἀδ ἀφπιοηῖθι8 
Ἰοηρθν 8 κ΄. 323. 

Θεοκλύμενος ο΄. 223. 
θεολόγοι δ΄. 474. 
θεοχολωσία θ΄. 232. 
Θέρσανδρος λ΄. 426. 
Θερσίτης, θέρσος β΄. τ57. ποῖ. 

ϑὲς α΄. 20᾽. ξ΄, 1δι. 
Θεσπρωτία α΄. 259. ρ΄. 442. 
Θεσσαλία α΄. 344. σ΄. 2406. 
Θῆβα, Βοιωτίας λ΄. 262. 544. 3226. 

Αἰγύπτου δ΄. 126. 
Θηρίκλειον (. 346. 
Θηριόμαχος λ΄. 46ο. 
θησαυρίζω τ΄. 432. 
Θησεὺς λ΄. 221. 
θῆτες δ΄. 644. 
Θορικὸς λ΄. 321. 
Θοῦμις δ΄. 228. 

Θόων δ΄. γ6γ. 
Θρᾷκες φιλοπόλεμοι θ΄. 261. 
θρασκίας μ΄. 4οϑ8. 
θριγκὸς η΄. 87. ξ΄. το. 

Θρινακρία μ΄. 124. 
θυμαρὲς, θυμῆρες κ΄. 262. 
θυμὸς, θυμὸν ἀέξειν β΄. 315. 
θύρηθεν, θύρηθε, θύρῃσι, θύρηφι ξ΄. 3.5.2. 

θῦσαι, πμδ πὶ πιδοίαγο, ξ΄. 440. 
Θὼν, Θῶνις, Θῶνος δ΄. Δ 58. 

Ι, 

ει εἰς ἡ τρέπεται π΄. 317. ει οἷ εἰ, ἢ 
οἵ ὃ νι. Εταρ. ΑἸΔΌΓ. 

ι προσγεγραμμένον καὶ ἐκφωνηθὲν γ΄. 
402. [ὴ6 ἰοέα βιεδδογὶρεϊὶ ἴῃ οοά. 
Πα ἰ5. Αμυθτοβ. νἱὰ. Εταρῃι. 
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171. ΝΕ Χ ΒΕΒΌΜ 

ἰακὸν β΄. χοῦ. ἰακῶς η. 235. -τσυσ- 
τέλλειν η΄. 8. 

Ἴαξος γ΄. ΟἹ. 
᾿ἸἸάρδανος γ΄. 292. 
ἸΙασίων ε΄. 125. 
Ἴασος λ΄. 281. σ΄. 246. 

Ἰάσων βοτ!ρίυμη ΡΙῸ ᾿ἸΙασίων ε΄. 
ῃοῖ. 

Ἴβηρες ω΄. 807. 
ἴγμενος λ΄. 7. 

᾿Ιδαία μ΄. 69. ποί. 
ἰδὲ, ἠδὲ γ΄. Το. 
ἰδέα ῥτῸ εἴδωλον ψ΄. 198. 
ἰδικὸν, ὥς η. 106. σ΄. 84. 
Ἃ Ἰδιολογεῖν α΄. 132. 
ἴδιος, κατ᾽ ἰδίαν η΄. 30. ν΄. 31. 
ἰδίωμα η΄. 50. 
ἰδιῶται β΄. 340. ἰδιωτικὸν η΄. 107. 
᾿Ιδομενεὺς ν΄“ 250. τ΄. 174. 182. 
Ἱερὰ κ΄. 1. 
“Ἱεραπύτνιοι γ΄. 444. 
ἸΙησοῦς θ΄. 409. 
Ἰθάκη ρ΄. 207. 294. προσάρκτιος γ΄. 

206. ποῖ. 
Ἴθακος ρ΄. 2ο7. 
ἰθύω δ΄. 434. ῖ 
Ἰκάρὼς ἃ΄. 390. Κ΄, δὲ, δ. ἀμ ΘΙ» 

ξ΄. 68... α΄; τὸ. Ἰκάριος ὁ Βοώτης ε΄. 

272. 
Ἵκεσία κ΄. 1. 
ἱκέσιος θεὸς η΄. τ64. 
ἱκέται ἸανΙΟΘ πὶ ἀϊοσιπηίιν π΄. 422. 
ἰκριον, ἴκριον γ΄. 352. ε΄. τό. Ὠ, 
ἴκτης (Βρίν.) δ΄. 4:9. 
ἵκω, ἥκω ε΄. 104. 

Ἰλιακὰ α΄. 284. τ΄. 175. τὸ Ἰλιακὸν 
ἀδ 60 φιοά ἴῃ ΠΠ|446 ζ΄. 224. 

ἴλλοι σ΄. 11. 

Ἴλλος α΄. 255. 

᾿Ιλλυριοὶ (πρι8) ε΄. 281. 
ἸἾλος Οὐ 2 Ως 

ἱμείρεσθαι ποῖ. δα α΄. 58. 
Ἰμεύσιμος δ΄. 797. 6. Ὠοῦ. 
ἐνὸν δ.» Ἐ53.. δ. οί. 455: ΔΗΕΥ 

α΄. τ67. β΄. 7ο. υ]ρ. ΑἸττον λ΄. 

τ 

πον 
ἵναχος β΄. 120. 
ἰνδάλιμος ξ΄. χοῦ. πού. 
᾿ἸΙνδοὶ δ΄, 84. 

Ἶφις λ΄, 426. 

Ἴφιτος φ΄. 22. 

Ἰνὼ α΄. 38. ε΄. 334. Ϊ 
Ἰξίων φ΄. 208: ἀν! 

ἰξὺς ε΄. 221. Ι 
᾿Ιοκάστη λ΄. 271: Ι 
ἸἸοκάστης νΕ] ᾿Ιόκαστος κ΄. 2. 6. 
᾿Ιοκλῆς λ΄. 426. ἢ. 

ἸἸόλη φ΄. 22. Ἢ 
ἰονθοὶ ξ΄. πο. 

ἴουλοι Δ΄. 310. 
᾿Ἱπποδάμεια φ΄. 295. 302. 
Ἵππόλυτος, ἹἽππολύτειον λ΄, 221. ' 

ἹἽππομέδουσα τ΄. 5 τὃ, 
Ἱππότης ΚΠ ς 
ἱρὸς, ἰρὸς γ΄. 448. 6. 181: 

ἴρινον β. 330. 

Ἴρις σ΄. 6. 

Ἶρος Δ |1ὰ5 Ἶλος α΄. 259. 

ἴσθμιον, ἰσθμὸς ο΄. 29. σ΄. 30ο. 
Ἴσμαρος (΄. 4ο. 
Ὦ Ἰσοκάμπανος δ΄. 120. Ποΐ. 
Ἔ Ἰσοπέραστος α΄. 98. 
ἴσος. ἐν ἴσῳ τῷ--ττα΄. 43. 
ἱστοῦ ἑστῶτος β΄. 95. 97. 

ἴσχαιμος τ΄. 457. 
Ἰζαλία α΄. 184: 217. 18. 
Ἴτυλος, Ἴτυς τ΄. 518, ν΄. 66. 
Ἴφθη κ΄. 6. 

Ἰφθίμη δ΄. 797. 
Ἰφιάνασσα ο΄. 225. 
᾿Ιφικλῆς λ΄. 266. 
Ἴφικλος λ΄. 287. 2900. 326. 
Ἰφιλόχη δ΄. το. 

ἰχθυοφάγοι θ΄. 222. 
ἰχὼρ Ἐτδριη. ΑὨΔΡΓ. ᾿ 
Ἰὼ σ΄, 246. | 
ἸΙωλκὸς γ΄. 4. 

Ἴωνες (ἀς ἀἰαϊθοίο) ε΄. 248. η. 87. 
σ΄: 80. ἰωνικὸν δ΄. 233" ΑΘ 4348 

5.55. 664. δχοϊα ὙΠ ἰωνικὴ. διά- 

λυσις ξ΄. 48 5 - μετάθεσις ὅν 180. 
---συστολὴ α΄. 234.- ἰωνικῶς η΄. 86. 

Αἀάαοὶ ἰακὸν, ὡς. 
Ϊ ἰωτογραφεῖν δ΄, 7ο1. ὃ 

Κ. ἢ 
Κάδμος λ΄. χ62. Ά 
Ἃ καθέκαστα (τὰ) σ΄. 227. Ά 

᾿ καθεῦδε (Δοσρμῃῖ.) δ΄. 204. ζ΄. 1. 



κάθιζε οἴ. πάριζε. 
καθολικῶς λαμβάνειν α΄. 456. 
καθόλου ἡ, Ἀ΄. 274. 
καὶ ΔὈυπαΐ ὦ. 175. σ΄. 150. λείπει 

α΄. τ6γ.----ὑπερβιβαστέον η΄. 74. 
' αἷρος ν6] καιρὸς, 1η ἰθχίμυγ, καίρωμα, 

καιρωστρὶς η. ΙΟ΄. 

αἰτάεις δ΄. 1. 
ακοφραδίη β΄. .“η6. 

Κάλαϊς μ΄. 6ο. ξ. 533: 

Καλοκαγαθίας εἰκὼν ν΄. 480. 

Καλυψὼ α΄. 14. 52. 
Καλχηδονία ε΄. 283. 
Κάλχας ν΄. 259. 
Κάμανδρος Εγάρτη. ΑἸΩΡΥ. 
᾿ αμωρῖνω ζ΄. 4. 
κάμβαλε ζ΄. 172. οἵ, ἀρῶν 

΄ 

καμινθκαύστρια σ΄. 27. 
καννάβινον φ΄. 301. 

καρχήσιον β ἤΧ2 5. 
Ι ασάνδρα τ 134. λ΄. 384. 
κάστανα κ΄. 242. 
Κάστωρ λ΄. 200. ξ΄. 204. 
κατὰ, περισσὴ η΄. 85.---ἀναστρέφεται 

σ΄. 4 57.--τ-ἀντὶ τῆς ἀπὸ 1014. 
καταβιβασμὸς ε΄. 248. οἵ ποῖ. 
καταβρόξειεν ΡΘΥ͂ ο ἃ ὠ, δ΄. 222. 
᾿κατάγεσθαι κ΄. 140. 
᾿καταδέρκεσθαι λ΄. τό. 
κατακίνησις β΄. 415. 
κατακλεὶς σ΄. 204. 
κατάκρης ε΄. 313. 
καταλέγειν γ΄. 8ο. 9 
Ἃ κματαμύξαι ἃ μύσσω Εγδρτη. ΑἸθγ. 

Ἃ καταξενία σ΄. ὑπόθ. 

κατάρτιον β΄. 427. ο΄. 283. ποῖ. 
᾿ κατάρχεσθαι γ΄. 445. 
᾿ κατασκευάζειν δ΄. 562, 
κατάστασις α΄. 334. 

Ἔ καταφλιὰ ο΄. 146. 

β΄. 299. ω΄. 221. 462. 
καταχρηστικῶς β΄. 55. δ΄. 418, γ΄. τ6ο. 

ἘΤ ΥΕΕΒΟΒΌΜ. 

κατέσχεθε τ΄.261. ποῖ. 
κατιδίαν ν΄. 31. (η. 329.) 
Καύκασος ζ΄. 2ο4. 
Καύκων, Καύκωνες γ΄. 366. 

κειμήλια, α΄. 276. ποῖ. β΄. τ95. 
κεῖσθαι αὐἱά. .΄. 2907. 
κείω τὸ κλῶ ξ΄. 425. 
κεκράκτης θ΄. 408, 
κελάδοντα β΄. 421. ἢ. 
κέλης ε΄. 371. 
κελλάριον α΄. 140. 
Κελτικὸν πέλαγος ρ΄. 208. 

κενοτάφιον δ΄. 584. 
Κένταυροι φ΄. 2095. 303. 
κεραμεοῦς β΄. 200. 
κεράνν. κέρασσε, ἐνέχεεν, ε΄. 93. κ΄. 

422. Ὡ, κέκρητο γ΄. 266. 
κεράσβολος ψ΄. τ6γ. 
κερατάριον γ΄. 353. ε΄. 318. 
Ἃ κερατοφυεῖν δ΄. 85. 
Ἢ κεραυνοβλήσαντα ε΄. 118. 
Κερβέριοι λ΄. 14. 
Κέρκυρα ε΄. 34.35. ζ΄. 3. η. 8. 70. 

γ΄. 140. οἵ. Φαιακία, Σχερία. 
κερτομίας λόγος λ΄. 58. 

κεφαλαιωδῶς η΄. 241. 
Κεφαληνία α΄. 246. ρ΄. 2ογ7. υ΄. 187. 

--Κεφαλλήνη α΄. 2406.---Κεφαλλη- 

γία (΄. 26. ζ΄. 97. 

Κέφαλος λ΄. 221. 
κήνειοι ἀι}0. λ΄. 521. 
κήρυξ ο΄. 310. 
Κήτειοι λ΄, 521. 
κήυξ ο΄. 470. 
Κιθαιρὼν κ΄. 404. --- Κιθαιρῶνος καὶ 

“Ἑλικῶνος ἔρις γ΄. 267. 

Κίκονες ζ΄. 1023. “΄. 20. 40. 
κικύω λ΄, 570. ποῦ. 
Κιμμέριοι κ΄. 86. λ΄. 14. 
Κινύρας ρ΄. 443. 
Κύρκαιον κ΄. 135. μ΄. 3. 
Κίρκη, ὁ ἐνιαυτὸς, κ΄. 3.50. 

κιρνᾷν ε΄. 93. 

κισσύβιον κ΄. 346. ξ΄. γ8. 
κίστη ζ΄. γ6. 
Κιχυρον β΄. 528. ἢ. 
κλεὶς νεωτέρων Λακώνων θ΄. 443. 
Κλεοθήρα τ΄. 518. 
Κλεόπατρα μ΄. 69. 
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Π|. ΙΝΘῈΧ ἘΕΕΤΙΜ 

κλέπτειν τὸ ἐπιθυμεῖν φ΄. 307. 
κλήϊδα (510) α΄. 442. 

κλίμα, μ΄. 30. 

κλινοπόδιον θ΄, 278. 

κλίσιον ω΄. 200. 

κλισμὸς α΄. 145. 
κλῦθί μευ οἵ μοι β΄. 262. ποῖ. ζ΄. 239. 

Κλυμένη κ΄. 2. λ΄. 226, 
Κλυταιμνήστρα α΄. 30ο. 325. γ΄. 303. 

Κλυτόνηος θ΄. 124. 
“τ κλυτος, ἀσοδηΐι5. ΠΟΙλ πὶ σΟΙΏρΟΒὶ- 

[ΟΥ̓ α΄. 30. 6. ποῖ. 
κλῶθες, Κλωθὼ η΄. 107. 
κλῶνες ζ΄. τόο. 

κνώδαλον β΄ 21 
Κνωσσοῦ ἐπίνειον τ΄. 188, 

κοδομεύειν σ΄. 27. Ποῖ. 
κοιμίζειν α΄. τό. δ΄. 372. Υ. ὨΟΐ. 
κοινός. ἀπὸ κοινοῦ ν. ποῖ. δα γ΄. 104. 

---οὐ κοινῶς α΄. 380. κοινὴ θ΄. 224. 
Ὠοΐ. 

Ἃ κοιτάριον ξ΄. κο. 
κοῖτος β΄. 3.58. η. 137. 
κύλλα ᾧ΄. 4ο7. 
κολοβὸς γ΄. 470. δ΄. 582. 
Κολοφὼν ν΄. 250. 
Κόλχοι. μ΄. 69. 
Ἰζολωνὸς λ΄. 271. 

κόνιζα κ΄. 305. 
κόραξ, ὃ λεγόμενος, α΄. 441. φ΄. 46. 
Κόραξ ν΄. 4ο8. 
κορεύεσθαι λ΄. 200. ποΐ. 
κόρη, δ: 270. 

Κόρινθος α΄. 259. 
Κόρκυρα ν΄. 130. 

κόρση ῬΥοΐ. 
Κόρυθος δ΄. τι. 

κορώνη α΄. 441. η΄. 9ο. φΦ΄. 46. 
κόσμος α΄. 263. 
κουρίδιος λ΄. 430. 
κουρίξ χ΄. 188, ν. ρῥγοῖ. 
κουροθάλεια τ΄. 86. 
κουρτρόφος ἴΑρτεμις υ΄. 71. 
κοῦσπος θ΄. 520. 

Ἃ κραβατοπόδιον θ΄, 278. 
κράνειο κ΄. 242. 
κρᾶσις Υἱά. Ἐγάρτ. ΔΒΔΡΥ. 

κραταιὶς, Ἱζρωτωιὶς λ΄. 507. μ΄. 124. 
Κράτος ε΄.125. 

πληθυντ. ξ΄. τ 

Κρεοντιάδης λ΄, 560. 
Κρέων γ΄. 326γ. 

Κρηθεὺς κ΄. 2. λ΄. 2 

Κρῆτες αὐτόχθονες τ΄. 176. ---ἰ(ἝαἸαϊοοῖ, 

γ᾽. Σ ἮΡΙ 
Κρήτη ε΄. 125. ξ΄, τοο. τ΄. 174. 1824. 

518. ν΄. 66. 498, κατῴκησαν Δω-ἷ 
ριεῖς τ΄. 177. ΤοΙΘΙΔΟΝΙ ἸἴΘΥ π᾿ 

Οτοίδπι α΄. 93. 6. ποῖ, δ΄, 702. 
ἢ κρίγκιον αι. ΄. 90. 

κρίκος φ΄. 46. 

κρίνω. ἀποκριθεὶς ΡΙῸ «ινθεὶς Εγαρτη. 

ΑταρθΥ. 
κροκόπεπλος β΄. 1. 
Κρόνος ΑΙ ΔΟΥ̓ ἢ υ΄. 802. 

κρότονοι, κρότωνες β΄. 300. 

Κτιμένη κ΄. 441. 

Κύξων, Κύδωνες, Κυδωνὶς γ΄. 292. τ΄, 

170. 
Κυθέρεια θ΄. 288. σ΄. 193. 
Κύθηρα δ΄. 517. θ΄. χ88. 
κύθρα η΄. 87. 
Κυκλάδες δ΄. 5οο. 
κύκλος, Κυκλικοὶ ν. [η4. Διοῖ. 

κυκλικὴ ν. ΠΟΐ. δα η΄. 115. 
Ἂ κυκλικῶς δ΄. 248. η΄. 115. 6. ὨΟΐ, 
Κύκλωπες η΄. 206. ζ΄. τοῦ, 112. 275. 

5οϑ. κ΄. 15 
κῦλα, Θἴο. ο΄. 1. 
κυνηγετικὴ λέξις β΄. 8 δᾶ: β 

β 
κυνομυία χ' . 299. 

᾿ κυνοραϊσταὶ ρ΄. 300. 
Κυνόσουρω εἰ. 774. 

Κυπρίων νόμος σ΄. 20. 

Κυπρογένεια, τη46, θ΄. 262. 

Κύπρος α΄. 184. ρ΄. 442. 443. Ὡ. 
κύριος. τὸ κυριώτερον ζ΄. 80. 
κυριωνυμέω ζ΄. 48. 
Κυταὶς δ΄. ,2δ. 
κύων Διὸς ἡφαιστότευκτος τ΄. 518. ν΄. 

66. οἷ. 302. κύων, νόσος υ΄, 66. 
᾿ Κώκυτος (Δοσθηΐ.) κ΄. 514. Ἡ. 
ὁ Κωμικὸς, ἀ6 ῬΒΠΘΙΏηΟΩ6 μ΄. 80. 

ἊΝ, 

λαγαρὸς στίχος γ΄. 230. 

Ἃ λαγμὸς (΄. 335. 
λαέρκης γ΄. 425. 
Λαέρτης π᾿. 118. 

᾿ λαῖλαψ μ΄. 4οο. 



ἘΠ᾿ ΝΕΒΒΟΒΌΜ. 

Λάϊος λ΄, 271. 
Λαιστρυγόνες κ΄. 86, 
λαῖτμα η΄. 35. 
Λακεδαίμων πόλις καὶ χώρα δ΄. τ. 
λαμβάνω ΡζΥῸ προσλ. ποΐ, δὰ α΄. 215. 
Λάμος κ΄. 81. 
Λαμπετήεις, ν6] Λαμπετίη, ρ΄. 2οϑ. 
Λαοδάμεια δ΄. 797. 
Λαοδίκη α΄. 277. 
Ἔ λαοξουργεῖν ξ΄. 223. 
Λασσόη λ΄. 235. 
λαύρα χ΄. 128. 

λαφυραγωγία γ΄. 72. π΄. 2Ζοῇ. 
χαχανεία, λαωχανιὰ η΄. 127. 
Ἂ λαχανοφόρος η΄. 127. 
λάχειω κ΄. κοϑ. 
Λάχησι (3810) η΄. 197. 
Λέαρχος ε΄. 334. 

λέβης γ΄. 440. τ΄. 486. 
λέγειν αἱμασιὰς σ΄. 359. 

λεία α΄. 308. τ΄. 432. 
Λεία γ΄. 293. 
λείπει δ΄. 122. ἡ. 110. ξ΄. 4389. εἱ 

ν]46 καὶ, δὲ, ἐξ, ἀπὸ, παρὰ, περὶ, ὡς, 
3 3} 

λεκάνη γ΄. 467. 
Λέλεγες γ΄. 266. 
Γοχίοα δπίϊαια 6 ΘΟΙΠΠΙΘΗΓΑΙῚΒ 

Βαυτθηΐα : ηοί. δ θ΄, 465. οἵ 
δ 5.3. 

λέξο κ΄. 320. ποῖ. 
Λεοντῖνοι κ΄. 1. 
Λέσβος γ΄. τόρ. δ΄. 343. 
λέσχη σ΄. 320. 

λευκὴ πέτρα ὠ΄. 1. 
Λευκοθέα ε΄. 334. 
Λευκὸν πεδίον ε΄. 334. 
λευκόπωλος τ΄. τ 18. 

Λεῦκος τ΄. 174. 
Λεωπάτρα, κ΄. 6. ποῖ, 

Λήδα, λ΄. 2908. 
Λήθης πεδίον λ΄. 51. 
ληΐζεσθαι, ληστεία οὐκ αἰσχρὸν γ΄. 71. 

73: 
Λητὼ ἡ νὺξ ζ΄. τοῦ. 163. 
λιαίνειν χ΄. 45 5. λιήνας Εγάρτη, ΑἸΩΌΓ, 
Λιβύη δ΄. 84. η. 8. 

λίγδην χ΄. 278. 
λίγεια (ἷ. 116. 

Λίγεια ϑίῖτθη οἵ Μιυβὰ μ΄. 30. θ΄. 
254. Ὠοῖ, 

λικριφὶς λ΄. 5907. ρ΄. 237. τ΄. 450. 
Λικύμνιος ἀοιδὸς γ΄. 267. 
Λιλύβαιον λ΄. τοῇ. 
λίμνη γ΄. 1. 
λιμὸς (ᾳ6η115) «΄. 3165. 
Λιπάρα θ΄. 274. κ΄. τ. 
λῆπος (΄. 304. 
Λίσσις γ΄. 293. 

λῦεα αἱ. τὴῆδι Κ΄. 3568. 

λογιστικὸν γ΄. 14. τ8. 
Λοκρὸς λ΄. 426. 
λοῦσαι, 4014, ζ΄. 215. οἵ, παρθένοι. 
λόχος α΄. 98. ν΄. 40. 
λύγος (. 427.--τὸ σκότος τ΄, 206. 
λύειν α΄.1. 255. 250. γ. 147. ἡ. 54. 

64. μ΄. 374. ξ΄. 223.----τῇ λέξει α΄. 
43.--- κατὰ λέξιν γ΄. 147. λ΄. 230. 
--τῷ προσώπῳ α΄. 33. γ΄. 147. λ΄. 
2320. οἷ. λύσις. 

λυκάβας ξ΄. τότ. τ΄. 206. 

Λύκος λ΄. 269. 

Λυκούργου νομοθεσία δ΄. ὅς. 
Λύκτος τ΄. 174. 
λύσαν ΡΓῸ λῦσαν δ΄. 30. 
Λυσίππη ο΄. 225. 

λύσις α΄. 1. 255. 250. β΄. 75. γ΄. 73. 
147. 332. δ΄. 26ο. 364. ἐ. 43. 
485.η. 54. 64. θ΄. γ7. 270. ἡ. 6ο. 
300. κ΄. 190. 240.---τῆς ἀπορίας ἡ, 
200. οἷ, λύω, 

λύχνος τ΄. 34. 

λώβη β΄. 323. 
λωβοὺς τῶν ὠτίων ἔκοπτον β΄. 4098: 

λωτὸς, Λωτοφάγοι δ΄, 603. ι΄. 84. κ΄. 
Ι, 

Μ. 

Μαγνησία φ΄. 303. 
μάγοι μ΄. 124. κ΄. 127. οἷ, μαντεία, 
μαζός. παῖς μαζῷ α΄. 215. 
Μαῖῦρα λ΄. 326. 
Μακάρων νῆσοι δ΄, 563. 

Μακεδόνες (αΪ8}.) π΄. 31. 
μακὼν κ. 163. 

Μάλεια {΄ 8ο. 
Μάλεον ν. Μάλιον. 
μάλη «΄. 320. 

μάλιον, μαλλίον α΄. 443. ποῖ. δ΄. 135. 



11. ΙΝ Χ ἘΒΕΌΜ 

Μάλιον, -εον, -εἰον γ΄. 206. 
μάλκη ε΄. 467. ποῦ. 
Μανδύλας ξ΄. ἜΦΥ, 

μαντεία οἷ μαγεία δ΄. 403. 456. 
Μάντειος, -ἰος ο΄, 223. 242. 
Μαραθὼν η΄. 8ο. 
μάραος κ΄. 242. 
μάργον ζῶον σ΄. 2. 
Μαρδύλας ξ΄. 327. 

Μάρων (΄. 197. 108. 
Μαρώνεια (΄. 40. 
Μασσαγετικὸν θ΄. 222. 
μάσταξ δ΄. χ87. 
ματαιολογία. ματαιοπραγία, ματαιότης 
ΕΣ 7: 

μέγα, ἐπίῤῥημα σ΄. 220. 
μεγαλοῤῥημονεῖν δ΄, ποδ. 
Μεγαπένθης δ΄. 11. 
Μεγαρικὰ κεράμια β΄. 290. ποΐ. 
Μέγης ξ΄. 3536. 
Μέδη δ΄. 797. 
Μέδουσα «΄. τοῦ. 
μεθὸ λ΄. 471. 
μεΐλιον α΄. 276. π. β΄. τ95.-ονοὶ μί- 

λιον, ΤῊ]]]Π1ΔΥΘ, π΄. 471. 
μέλαγχρις ἀυ. π΄. 175. 

Μελάμπους λ΄. 287. ο΄. 225. 
μελάνδρυον ξ΄. 12. 
Μελάνθεια κ΄. 2. 
Μελανίππη κ΄. 2. 
Μέλας κόλπος θ΄. 204. 

Μελέαγρος λ΄. 402. 

μελέδημα ὃ΄. ὅ6ξο. 
Μελία β΄. 120. 
μελιηδὴς, μελίγηρυς «΄. 1. ποῖ, 
μελίκερις κ΄. 235. 
Μελικέρτης ε΄. 334. 
μέλλε: 4 5Ιρη. α΄. 232. ζ΄. τόδ. 
Μέμνων δ΄. τ88. 
Μέμφις δ΄. 3.56. 
μὲν ἀντὶ τοῦ δὴ δ΄. 476. 
Μενελαΐτης δ΄. κ623. 
Μενέλαος δ΄. 11. 228.----ἐν Δελφοῖς γ΄. 

4067.----ἀἜν Δήλῳ ζ΄. τύ4. 
Μερεμμελίας δ΄. 707. 
μερεκῶς λαμβάνειν α΄. 356. 
Μερόπη, ἀτιδ8 6}118 ΠΟΙη. τ΄. 518. 
μέρος. ἀπὸ μέρους β΄. τ. εἰς μέρος λόγου 

λήγειν θ΄. 224. ποῖ. 
«ςς 

Μέροψ τ΄. 5 τ. 
μέσος. μέση λέξις δ΄, 406. διὰ μέσου 

γ΄. 130. 
μεσόστυλος ΜΕ] -ηλος τ΄. 47. 
Μεσσήνη φ΄. 13.165. Μεσήνη γ΄. 4. 

Δ, 28 1. ᾿ 

μετὰ ἀντὶ τοῦ ἐν ο΄. 227.----ἀντὶ τῆς 
ἐπὶ θ΄. 4).--τἀντὶ τοῦ ὑπάρχει φ΄. 

93. 
μετάβασις δ΄. 625. 
μεταγράφειν α΄. 356. δ΄. 84. γ΄. 230. 

Ὠοΐ. 

μεταδήμιος, μεταδόρπιος δ΄. 1094. 
μετάθεσις α΄. 155.--οὑπερθέσεως δια- 

φέρει γ΄. 18ο. 
μεταίχμιον ρ΄. 208, 
μετάληψις α΄. 68, (΄. 327. 301. μετ- 

εἴληπται 4. γ΄. 195. 
μεταμάνια (516), μεταμώλια β΄. ο8. 
μεταξυλογία π΄. 383. 
μεταπλάττειν γ΄. 3.8. μεταπλασμὸς γ΄. 

403. η. 107. δ. 404. 
μεταποιεῖν στίχον α΄. 424. δ΄. 158, 
Μεταπόντιον ω΄. 304. 
Μετάστατις ὠὡ΄. 204. 

μεταφορὰ α΄. 378. γ΄. 476. δ΄. 1. 30. 
420. π΄. 12. σ΄. 249. μεταφορικῶς 
α΄. 238. γ΄. 392. δ΄. 313. 490. 

μετοχὴ οὐ τὸ αὐτὸ ῥήματι δυναμένη μ΄. 
181. 6. ποῖ, 

Μετώπη σ΄. 85. 
μὴ οἴ οὐ λ΄. 612. ποῦ. 
Μήδη δ΄. 797. 
Μήδεια κ. 137. ὃ. 228. 
Μήθυμινα γ΄. τόρ. 
μήκη, ἢ, ἐ. 124. 
Μήκων δ΄. 5οο. 
μηλοειδὴς ἡ. 104. 

μήνη ξ΄. 457. 
μῆνις β΄. 318. 
μήπω οἷ μήπως ν΄. 123. 

μῆρ' α΄. 275. 
μήτηρ. ἀπὸ μητέρων οὐ σχηματίζει 

Ὅμηρος ρ΄. 134. 
μήχιστα ε. 200. 

μίασμα π΄. 471. 
μίλτος  κὺ 5.---οῦ μίτος οοηΐαβα λ΄. 

421. Ποῦ. 
Μιλήσιος Πανδάρεως, τ. 818. 66... 



ΕἸ ΝΕΒΒΟΒΌΜ. 

Μίμας γ᾽. 169. 1.22 κ΄. 2. 

μίμνειν λ΄. 2 10. 

᾿ μὴν Ὡ- 97: κ. 210. Ὦ, 

᾿ Μινύας γ. 424. Χ. 281. ποΐ. 
ΟΜ ψψὼς τ΄. 1γ78. 

᾿ Μινώταυρος λ΄. 321. 
᾿ μιξέλλην θ΄. 294. 
᾿Μίου θυγάτηρ Χ΄. 281. πού. 
᾿ μισῶ μνήμονα συμπότην γ΄. 332. 341. 
᾿ μίτος ἡ. 1ο7. οἔ, μίλτος. 
᾿ Μιτυλήνη γ. τόρ. 
᾿ μνηστῆρες ἸτηΡ]] β΄. 3οο. υ΄. 250. μνη- 

᾿ς στήρων ἄριθμος β΄. κι. 
μνηστηροκτονία ν΄. 30ῆ. 

᾿ μόδια Ρ]. β΄. 3.55. ἢ. 
μοι ἀπόλυτος ξ΄. 438. 
] Μοῖραι ἡ. 107. 

μοιχάγρια, μοιχωλώσιω θ΄. χύρ. 
᾿ μολίσκω κ΄. 466. 

Μολοσσὸς, Μολοσσία γ. 188. 

μονώδεις εἰ. 34. ἢ. 
μόρος ἥ μοῖρα α. 34. 

μοτάριον ζ΄. 83. 
᾿ μοῦσαι ω΄. 1. 

μουσεῖον ξ΄. 204. 
᾿ μοχλόλιθος (΄. 240. 
μρὲ “1 51. 

μυθητὴς, μυθιητὴς, μυθίας φ.. 1. ἢ. 
μυθικῶς γ΄. 372. σ΄. 102: 
μῦθος, στάσις Φ΄. γί Ι-. 

μυῖα ἐυτελὲς ὄνομα τ. 24. 

Μυκήνη β΄. 120. 

᾿ Μύκονος ὃ. 500. 

᾿ Μύλαι μ΄. ΛΟ, 

᾿ μύλη ὃ μηρὸς, ἡ. Τ04. 
μύνομαι φ΄. 71. ποῖ, 
ΡΤΑΤΗς ζι 84. 

Ἶ μύσσω ΡΙῸ ἀμύσσω Εταρτῃ. ΑΠΌ Υ. 
μύσταξ κ' κε ἅψ0. 

Μυσὼν ἔθνος λ΄. ἘΣ Τὰ 

μυχός. τῷ μυχῷ τῶν δεινῶν δ΄. 92. ν. 
ηοΐ. 

μύωψ χ΄. 200. 
μῶλυ, μωλύειν κ΄. 305. 

Ν. 

ν. πλεονασμὸς τοῦ ν σ΄. δὲ 

Ναΐδες ν΄.1 οά. 

νάκος ξ΄. 530. 533. 
Νάξος δ΄. ςοο. 

ναυαρχὶς θ΄. 35. 

Ναύκρατις ὃ, Γ 56. 

γαύλοχος κ΄. 141. 
Ναύπλιος δ΄. 797. λ΄. 1097. 202. 
ναυσὶ οἱ νηυσὶ η.30. οἴ ποῖ. δἀ α΄. 

20. 
Ναυσίθοος ἡ. 56. 
γαυσικλυτὸς (αοοοηΐ.) α΄. 30. 6. ποῦ. 

7. 39. 
Νεῖλος δ΄. 356. 477. 563. 
νεκροὶ λ΄. 14.-τεσίδηρον φοβοῦνται κ΄. 

48. 
νέκυια ω΄. 1. 

νεκυομαντεία κ΄. 517. ω΄, 1. 
νεογενὴς δ΄. 336. 
Νεομήνιος ᾿Απόλλων υ'. τ 5. 
Νεοποντὸς Οάγββ. Αυρίιῃ,. 

Νεοπτόλεμος γ΄. 188. ὃ. 4. 
γέποδες δ΄. 404. 

Νέστωρ γ' 245. ω΄. 1: 
νεωτερικὸν λ΄. 6οι. μ΄. 7ο. 
νεώτεροι γ. 14. 188. 3207. δ΄, 9. 563. 

Ἴ. 25. 59. κ΄. 305. δ΄. 134. 318. 
208. 325. μ΄. 86. 89. τ΄. 518. ὡ΄. 

27. 
γὴ στερητικὸν δ΄, 340. θ΄. 5ογ.---ἐπι- 

τατικὸν τ΄. 408. 

νήδυμος δ΄. 793. 
Νηϊάδες {ἢ 1... 

Νήϊον α΄. 186. γ΄. 81. “. 22. 
Νηΐς τ΄. 518. 

Νηλεὺς β΄. 120. γ΄. 4. λ΄, 281. 8544. 
Νῆον ρῦὸ Νήϊον γ΄. 81. 
Νήρικον α΄. 186. ν΄. 351. 
Νήριτος α΄. 75. 186. (΄, 22. ρ΄. 207. 
νῆσος ῬΤῸ πόλις ρ΄. «Δολ. οὐποῖ; 

Νικόστρατος δ΄. 11. 

Νιόβη τ΄. 518. 

νοθεύειν λ΄. κ68. μ΄. 445. ν΄. 320. ο΄. 
10..45.{π΄ ΟΣ 1652. 29:1: δ΄ 

475: 591. 
νόμος βαρβαρικὸς υ΄. 302. 
νόσος ἱερὰ γ΄. 480. 
νουμηνία ξ΄. τό2. ν΄. τος. 
νοῦς α΄. 3. ΤΟΙ. γ΄. 128. 

Νυκτεὺς τ΄. 518. 

νύμφαι ἐξ ὕδατος κ΄. 250.--οπἀαὶ ἄνδρας 

ἔχουσαι λ΄. 38. 
νυμφίος, ἅπαξ η΄. ός. 



1. ΙΝ ἘΝ ΒΕΕΌΜ 

νῦν ε΄. 1406.--,͵ἀντὶ τοῦ δὴ π΄. 270. 
νυνδὴ λ΄. τόο. ποῖ. 
νυχθήμερον μ΄. 430. τ΄. 3ο6. 
νύχος τ΄. 34. 
νώνυμιος, νώνυμνος ξ΄. 182. Ὡ. 

ΞΙ. 
ξεῖνος, νῦν ἀλλότριος β΄. 382. 
ξέσματα α΄. 204. 

ξέστης α΄. 136. 
ξεστικῶς χ΄. 278. 
ξῆνος β΄. 237. Ὡ. 
ξιφηφορεῖν ΡΝ». "4. 

ξιφοθήκη θ΄. 404. 

Ἐοῦθος κ΄. 6. 

ξύλοχος δ΄. 725. 

ξύμβληται (ἀοορηΐϊ.) η΄. 204. 

Ἃ ξύστωρ ΡὈΥῸ ξυστὴρ χ΄. 455. 
Ο. 

ο ἐκτείνεται δ΄. 4384. 
ὃ, ἢ. τό. τὸ οἴη. δηΐθ νϑύθα τηδίοιϊ- 

ΔΠΙΟΓ Ρῥοβίία, υἱᾶ. ἠοῖ. δὰ α΄. 
208. τοῦ τοῦ α΄. 4ο. ποῖ. τῆς ΡΓῸ 
τῆς ταύτης β΄. χοῦ. 

ὃ μεὲν--τ--ὁ δὲ-τ-η΄, 103. 
ὅ ἀντὶ τοῦ ὅτι β΄. 45. 
᾿Οαάνη λ΄, 235. 
ὀβελίζειν γ΄. 241. δ΄. 093. 515. μ΄. 

163. ὀβελίσκοι γ΄. 71. 46ο. 
ὀβριμοπάτρη α΄. ΤΟΙ. 
ὀγκεῖον, ὕγκιον, ὄγκοι φ΄. 61. Ὡοῦ. 
ὄγχναι ΟἹ 15. 

ὀδὰξ α΄. 481. 
ὀδύσασθαι α΄. 62. ----ὀδυσσάμενος τ΄. 

4το. ἢ. 
᾿Οδυσὴ τ΄. 136. ἢ, 
Ὀδύσσεια, 46 64 α΄. 284. ε΄. 20. 

-- -ἀναπλήρωσις τῆς ᾿Ιλιάδος γ΄. 248. 

---οὐ χωριστέον τῆς ᾿Ιλιάδος τ΄. 28. 
οἵ, ρῥγθΐ. 

᾽Οδυσσεὺς ω΄, 110.---Οἴγ. α΄, 21. 
γ5.---πτολίπορθος α΄, 2.---ομεγωλό- 

ῴφωνος (΄. 401.--οπὸν Δελφοῖς γ΄. 267. 
--ἐν Δήλῳ ζ΄. 164. αὐτοῦ καὶ ᾿Α- 
χιλλέως νεῖκος θ΄, 7 5---8ο. 

Ἃ ὀδὲυσσεύω α΄. 21. 
ὀδώδυσται ε΄. 423. 
---ὄεις ὃ. 1. 
ὅθι ΡΗΥῸ ὅτε ε΄. 280. ῃοΐ. 
ὀθόνη ε΄. 26ο. η΄. τοῦ. 

οθρυς λ΄. 287. ποῖ. 
οἱ ξ΄. 415. 
οἵ ἀντὶ τοῦ αὐτοῦ ο΄. 230. 

οἷα θαυμαστικῶς ρ΄. 514. σ΄. 143. νἱά. 
Οοὐον. 

Οἴβαλος ο΄. 12. 
οἶδα. εἰδέναι, τη δηγχοῖᾶγθ, α΄. 300. 

Ποῖ, γ΄. 302. ἢ. νἱά, οἵ α΄. 235. 
418. β΄. 148. οἶδας α΄. το. 337. 
οὐκ οἶδε τὸν στίχον κ΄, 242. λ΄, 525. 

Ο͵ἱδερὴ «΄. 197. 6. ποῦ, 
Οἰδίπους λ΄. 271. 275. 
ὅϊες (81.) “. 425. 

οἰκειοθελῶς ε΄. 50. 
οἰκεῖος λόγος α΄. 96. ἡ οἰκεία α΄. τ98. 
οἰκεὺς ξ΄. 2. 4. 

οἴκησις ᾽Οδυσσέως δ΄. 678. 
᾿Οἰκλῆς, ᾿Ιοκλῆς λ΄. 326. 

οἶκος α΄. 3.506. 
οἰκονομεῖν η΄. 16. οἰκονομία τῆς ὑποθέ- 

σεως α΄. 328. οἰκονομικὸν γ΄. 266. 
οἰκονομικῶς α΄. 127. 327. γ΄. 36ο. 
δ΄, 248. η..11. τό, ἂν ἀν 

356. 
οἰκτειρίσουσι (510) δ΄. 740. 
Οἰνεὺς ε΄. 121. 864 νά. ποῖ. 
Οἰνοπίων (΄. 108. 
Οἴνοτροι α΄. 184. 
Οἰνότροποι ζ΄. τό4. 
οἶνος : νἱπᾶ νΑ]ὰ κ΄. 235. 
ΟΙΟ δηίϊίαια βου ρύαγα ΡΓῸ οὐ (ου οἵ 

οι του. ὩὨΟΐ, δα ε΄, 72. 

οἷον οἴ οἷα θαυμαστικῶς λ΄. 510. ρ΄. 

᾿ 514. σ΄. 143. 
οίἰστρος Χ . 209. 

Οἰχαλία θ΄. 224. 
οἴχεται οὖ ᾧχετο α΄. 1. 
ὀΐω, τὸ πέπεισμαι ο΄. 31. 
ὀκρίοεις σ΄. 33. 
ὀκτάπους ε΄. 432. 
ὄλβος ν΄. 42. 
ὀλοθρευτικὸν ὄργανον λ΄, 128. 
ὀλολυγμὸς γ΄. 450. 

ὀλοόφρων α΄. 52. λ΄. 322. 
"Ὄλυμπος γ΄. 171. ὨΟΘΐ. ε. 50. 55. ζ΄. 

42. 44. 45. Ὀλύμπιος Αἵδης ὦ΄. 
Ι 

ἡ αδος ὡ 3,68. 
᾿ ὁμήρειον, ὁμνηρικὸν ἔθος γ΄. 103. θ΄. 124. 



πὁμηρικὴ χρῆσις η΄. 126. ὁμηρικὸν 
δ΄, 472. ὁμηρικῶς δ... 58, 

Ομηρος ἀττικίζων σ΄. 17. Ὁμήρου με- 
᾿γαλόνοιω γ΄. 81.---οοῖ μεθ᾽ Ὅμηρον 
Β΄. 210. 

᾿μνύναι β΄, 373. 378." 
Ἐ ὁμοιοκατάληξις ἡ. 115. 

ἱμοιωματικὸς λόγος δ΄. 2ύο. 
Ὀμφάλη Φ΄. 22. 
ἐμφαλόεις τ΄. 72. 
᾿μφαξ ὀμφακίζω ἡ. 123. 
μωνυμία. γ΄. ,71: δ΄, 91. 

μως, ὁμῶς λ΄. 565. ν΄. 405. 
ἠνειροπομπὸς η. 147. 
ὄνομα : ΠοΟμηΐηἃ 5ἱρη1βοδητία ἴῃ ἴὰ- 
μὰ ῬΘΏΘΙΟροβ, νἱα. ποῖ. δὰ δ΄, 
216. ν. οἴ ποῖ. δα α΄. 429. οἵ. δ΄. 

ἡνοματοποιεῖν β΄. 486. 
ὕντως ΟΟὨΐι5. 6. οὕτως οἴ ὁμοίως νἱά. 

ποῦ, δά η. 140. 
ὀξυνητέον ποί. ἃ α΄. 27. 
Ἔ ὀξυπετὴς γ΄. 372. 

ὄπισθεν Ὠοΐ. δα α΄. 127. 
ὁπλίσαι οἵ ὁπλίσασθαι β΄. 480. ποῖ. 

ὀῤῥὸς (΄. 221. ρ΄. 225. 
᾿Ορσίλοχος οἵ ᾽Ορτ. γ΄. 480. ο΄. τ6. 
ὀρσοθύρα χ΄. 130. 

᾿ Ὀρτυγία ε΄. 123. 
ὀρυμαγδὸς, ὀρυγμαδὸς α΄. 133. 

Ὀρχομενὸς λ΄. 281, 28ς. 450. ΘΙῸΒ 
η΄. 324. 

ὅσος ἀντὶ τοῦ οἷος μ΄. 86. 
τπτοσαν δ΄. 284. 
Ὄσσα α΄. 283. λ΄. 315. 
ὄσσε δ΄. 662. 
ὅτε .. 1068.----ἀντὶ τοῦ ἐπειδὴ μ΄. 

22. 

ὅτεων, ὁτεῶν κ΄. 30. 
ὅτι Ἰηϊ. ομορο να τ) 8. ποῦ Χ. 

ΝΟΙ,. 

ΕΤ ΝΕΒΒΟΙΝΌΜ. 

430. ἢ, ιά, οἱ ποΐ, δὰ αἱ, 
2528, ' 

ὅτινα θ΄. 204. 
ὀττεύομαι, ὩΟῊ ὀὁπτ, γ΄. 332. 341. 
οὗ οἴ μὴ χ. 613. ποῖ. 
οὐδάλα ρ΄. 455. 
οὐδὲ πλεονάζει θ΄, 52. 
οὐδὲ ποσῶς δ΄. 1. 

οὐδηβαιὸν γ΄. 14. ὨΟΐ. 
οὐδήεσσα κ΄. 1306. 
οὐδόλως δ΄. 255. 
οὐδὸς ρ΄. τού. 455. χ. 0; 

Ι οὐκ ἦσαν οἱ στίχοι «΄. 356. γ΄. 303. 

οὐλὴ τ΄. 403. οὐλαὶ γ. 441. 

οὖλος Ἐς; 241: 
οὖν παραπλήρωμι. λ' ἢ 50. 

Οὗπις ἢ 

οὕπω ποί. 84 β΄. 1 
οὐρανὸς οἵ. Ὄλυμπος. 

οὐριοδρομεῖν γ. 18. Ἂς 68. 
οὖρον τῶν ἡμιόνων θ΄. 124. 

οὐχ, ΟΠ) ΔΡΟΒΌΟΡΠΟ δ΄, 646, ἢ, 
Π 

παθαίνεσθαι ψ'. 1. ποί. 

παθητικὸν ἀντὶ ἐνεργητικοῦ δ΄. 47. η. 
82. σ΄. 8. 

Παιήων δ΄. 231. 

παιπάλιμος κ΄. Ο7. 
παλαιμοσύνη θ΄. 102. 
Παλαίμων εἷ. 334. 
παλαιοὶ (οἷ) α΄. 62. β΄.323.354.421. 

428...),Ὁ 71. ἀ67: Ἅ0ρ. δ΄. 20: τι 
162. χ΄. 74. 

παλαιφάγος τ΄. 163. 
παλαιστὴς, ὃ ἀγκὼν α΄. 252. 
Παλαμήδης δ΄. 707. 
παλαστήσασα α΄. 252. 
παλιλλογεῖν η΄. 251. 
παλίντροπα α΄. 3904. 
Πάλλας, Παλλὰς α΄. 252. 

Παμβῶτις γ΄. 188. 
πᾶν οἷ πὰν ῃοΐ. δ(. ν΄. 21. 
Πανδάρεως να] -εος ΜΕ] -ἧς τ΄. 518. υ΄. 

606. 
᾿ Πανδίων τ΄. 518. 

Πανδώρα κ΄. 2. 6. ποῖ. 
πανῆμαρ ν΄. 31. ποῖ, 
πανομφαῖος α΄. 283. Εγάρτη. ΑἸΔΌΓ, 

Πανόπη λ΄. 581. 

2Ν 



ΠῚ, ΙΝΘΕΧ ΒΕΕΌΜ ᾿ ἘΣ 

γν ε΄. 146.--θἰντὶ τοδὴ π΄. 270. οθρυς λ΄. 287. ποῖ. Ῥ. » 
γνδὴ λ΄. τ6ο. ποῖ. εἴ ξ΄. 4τ5. Ρ κ᾿, 
νχθήμερον μ΄. 430. τϑοό. οἵ ἀντὶ τοῦ αὐτοῦ ο΄. 230. ΕΠ) «Ὁ 
ὕχος τ΄. 34. οἷα θαυμαστικῶς ρ΄. 514. σ΄. 143. νἱά. “ἦν " 
ύγυμος, νώνυμνος ἕ΄. τὲ, ἢ. οἷον. “. ω 

ΞΙ. Οἴβαλος ο΄. 13. : - 
εἶνος, νῦν ἀλλότριος ρ΄182. οἶδα. εἰδέναι, πηδηγοτγᾶζα, α΄. 300. ΄- 

ἔσματα α΄. 204. ποῖ, γ΄. 303. ἢ. νἱά. οἵ α΄. 2285. 
ἔστης α΄. 156. 313. β΄. 148. εἶδας α΄. το. 337... -- 
ἐεστικῶς χ΄. 278. οὐκ οἶδε τὸν στίχον κ΄. 242. λ΄, 525. ΄ 
νος β΄. 237. Ὡ. Οἱδερὴ «΄. 197. 6. ποῖ. Ἰέ Ι- 
φηφορεῖν ρ΄. 4. φ΄. 7. Οἰδίπους λ΄. 271. 275. »" 
ιφοθήκη θ΄. 404. ὅτες (510) “΄. 425. ἂν 
ἰοὔθος κ΄. 6. οἰκειοθελῶς ε΄. 50. ὦ 
ύλοχος δ΄. 225. οἰκεῖος λόγος α΄. 96. ἡ οἰκεία α΄. τ938. «ι΄ 
ὕμβληται (ἀσοδηϊ.),, 2οά. οἰκεὺς ξ΄. 2. 4. “ --ο 
ξύστωρ ΡΓῸ ξυστὴρ ᾽ 455. οἴκησις ᾽Οδυσσέως δ΄. 68. γμίνυ 

οΟ. ᾿Οἰκλῇς, ᾿Ιοκλῆς λ΄. 3.26, “--' 
ἐκτείνεται δ΄. 484. οἶκος α΄, 356. -» 
ἡ, τό. τὸ οἴ. δηΐψουθα τηδίοεὶ- οἰκονομεῖν η΄. 16. οἰκονομία τῆς ὑποθέ- «--» 
ΑἸΙΤΟΓ ροβὶϊα, υἱξ ποῖ. δὰ α΄. σεως α΄. 418. οἰκονομικὸν. γ΄. 366. ..... 
208. τοῦ τοῦ α΄. 2. ποῖ. τῆς ΡΓῸ οἰκονομικῶς α΄. 127. 327. γ. 360. «ὦ 
τῆς ταύτης β΄. χτοὔ. δ΄. 148. ἡ. 11. τό. κ΄. 268. νῦ 

μὲν--ττὸ δὲ τη, 103. 456. Ὁ» 4 
ἀντὶ τοῦ ὅτι β΄. 45. οἰκτειρίσουσι (51) δ΄, 740. ᾿»» ὦ 

γαάνη λ΄, 235. Οἰνεὺς ε΄. 121. 86ἀ νἱὰ, ποΐ. 
βελίζειν γ΄. 241. δ΄03. 515. μ΄. ᾿ Οἰνοπίων (. 108. ν 
163. ὀβελίσκοι γ΄. ᾽ς, 46ο. Οἴνοτροι α΄. τ84. Ἶ ᾿ω 

βριμοπάτρη α΄. 101. Οἰνότροποι ζ΄, τό4. 
γκεῖον, ὄγκιον, ὄγκοι φόι. ηοῖ, οἶνος : νἱηδ νατῖα κ΄. 235. ΑΝ 

γχναι ἡ. 15. ΟΙΟ δῃίίαυδ βογρίυγα ῬΓῸ ον ἰοῦ δὲ 
ὰξ α΄. ,8ι. οἐ του. Ὠοΐ, δὰ ε΄. 72. Ἰνὼ ον 
ύσασθαι α΄. 62. --ὀδυσσάμενος τ΄. ἢ) οἷον οἱ οἷα θαυμαστικῶς λ΄. 510. γ΄. 
410. Ὡ. 514. σ΄. 143. 

γδυσῇ τ΄. 136. ἢ, οἶστρος χ΄. 299. ἐν 
γδύσσεια, (δ ΘᾺ α' 284. ε΄. 20. ᾿Ϊ Οἰχαλία θ΄. 224. ν 

--ἀναπλήρωσις τῆς λιάδος γ΄. 248. | οἴχεται εἴ ᾧχετο α΄. 1. . 

---οὐ χωριστέον τῆ Ἰλιάδος τ΄, ,ϑ. | ὀίω, τὸ πέπεισμαι «ο΄. 31. ΄ο, 

οἵ. ῥγεΐ. ὀκρίοεις σ΄. 3.3. . 
)δυσσεὺς ὡὠ΄. 110. -ϑἔγι. α΄, 21. || ὀκτάπους ε΄. 432. Ὃ 
γ5.-τεπτολίπορθος, 2.-ςτμεγαλό- | ὄλβος ν΄. 42. Ἂἦ 
φωνος (΄. 401.---τἐνκελφοῖς γ΄. 267. ὀλοθρευτικὸν ὄργανον λ΄. 128. ᾿ 
--ἐν Δήλῳ ζ΄. τό4 αὐτοῦ καὶ ᾿Α- || ὀλολυγμὸς γ΄. 450. ἊΝ 
χιλλέως νεῖκος θ΄, 75-8ο. ὀλοόφρων α΄. 52. λ΄. 322. 
ὀδυσσεύω α΄. 21. "Ὄλυμπος γ΄. 171. ηοῖ. ε. 50. 55. ζ᾿ 

ώδυσται ε΄. 423. 42. 44. 45. Ὀλύμπιος Αἴδης ὦ 
-ὄεις δ΄. 1. ᾿ 

), ῬΤῸ ὅτε ε΄. 280. ηΐ; ὅμαδος α΄. 36ς. ᾿ 
όνη ε΄. χύο. η΄. Τοῦ ᾿ ὁμήρειον, ὁμηρικὸν ἔθος γ΄. 103. θ.τοὖΣ 

΄, 



ἘΤ ΥΕΝΒΟΝΤΙΝ. 
; «--ὐμηρικὴ χρῆσις η΄. 126. ὁμηρικὸν 430. ἢ. ΓΤ δὰ δ,.472. ὁμηρικῶς δ΄, 158, 858. ἀ ἐ τὸ ὁ... Ὅμηρος ἀττικίζων σ΄. 17. με- {{ ὅτινα δ΄. 20... διό" νν ὐπαήδε 81.---οοῦ ἄνν ὁὰ ὀττείμεια,, ὩΘ ἢ 

δὰ 

β. 310. ὺ οὐ δὲ μὴ λ΄, ὅτ. το εἰἰῇὐρἔρδὰ ὲ ᾿ ᾿ Ἂς εὐδάλα ο΄. «ςς, ΔΝ ὑ. λεετ, τῖς. ΟΝ φ. κς δ ἦν ποσῶς δ΄. 1. ΠΑ ὰ ἐκν ἧμμω ὌΝ μι, εὐδιιθα ρὸν γ 14. ΔΙ μὔς ἐμφαλέεις τ' 172 
οὐδέεσσα κ΄. ι86. , γ΄. 123 οὐδόλως ὅ΄. 2ςς "ἊΣ ἡ. γ1. δι ΟἹ οὐδὸς τ το; 455. χο. ἈΠῚῚς ἐμορ δμῖςλ᾽, 56δ. ν΄. 405 «ἐς ἦσαν οἱ σάν αὐ... ... γ μναὶν. 137. ὙΠ εὐλὴ τ΄. 08. εὐλαὶ Ι κε Δ γὰρ ι κ᾿  πΟΙΪ πᾶ δ σηϊ βοδητία ἴῃ ὥ:- «ἶλες ζ΄. 281. “ εὐ νὰ. πος. οὐ δ. αὖν πορκαλῴωμ. χ'. “ες ἰ ἐκὲ , ὃ. ! “νι. 

ἐς ἱ τή, ἈΝΕ ἰφχ ᾿ «ἴεν "οἱ. κἀ δ" Ες ᾿ μϑδλννε ν. τϑς. οὐρανὸς οἵ. Ὅλεμεπες, : ἡ ἀκ ἀὼ ΤΣ ΚΣ Κ' δὲ φὐρννδρερκεῦν γ΄. 17. χ΄, το Ἢ {πὰς οι. ο. οὕτως οἱ ὁμοίως νἱά, ̓  οὖριν τῶν ἐμνώων δ΄ α κα ΡΝ Δ ρὲ δὲ ψ, 149. οὐχ συν ἀρονίγορένο δ΄ 7... ΤΠ Δ ΕΒΗ, {νητέν ποῖ, δὰ α΄, 27. 
Ὁ ἐξιπετὴς γι 372. 

ΠῚ ἢ Ἀλλὰ ἢ 127. 
. ὅγ7.} 

Ι 
κ ἘΚ, ἄαλίσαι οἱ ὁπλίσασθαι β΄, 180. ποῖ, ΄΄. 8. 

“ ὅτου τ΄, γού, 
ὃς ἐπτεύμμαι Υ, ἐττ, 
- ἔγγνια (. 325..Χ΄, 312. 

δι. ἢξ').,.  θΟρέστης γ, γ0γ, ὅ΄, 4,  τσυῖῖ δὉ Ε δἰ ἐβητρητάν γ΄, 50, 
4.4}! ει ; κῶς ἐ, 80. 
σου ἰωωσακ ἃ} μετὰ φιάλης α΄. 134. 

“- σ΄. 10, 300. -. ἐδ ἡ. 221. Κ. 21. 
-- , εἰ Ὅρτ, γ΄. 480. «, τ6. 
οί! ἠσιβίρα χ, 110. 
“κι. Ρ Ὀγαέ 1}. 

ἐμμαγὸς, ἐνγμαλὰς α΄. 1, Α Ὀρχιμοὶς Χ. 28ι, ςβς, ἀφο, ΤῸ 

ας αὐ ᾿ ΓΒ, 
. νὰ ᾿ ἷ 

᾿Ξ -τὐὐρρο ᾿ 

“ἀεϑὲ ὑσσεῦ͵͵ 66, 
ΡΨ εις ὅτε ᾧ, 168 
ν ὅ γε 44, γεν 

ὕτεων, ὑπεῖγ « 
᾿ .!} ὅτι Ἰηϊΐ, ἢ 0} 

ΜΙ δὲ τοι. οὴ « 



ΠΙ. ΙΝ Χ ΒΗ Μ 

πάππα ζ΄. 57. 
παρὰ οὐπὶ 1)αΐ. νο] Αοα. ρ΄. 414.-- 

λείπει ο΄. 282.---πάρα ἀντὶ τοῦ εἰσὶ 
εἰ. τό. 

παραβάλλω ε΄. 433. 
παραβάτης β΄. 310. 
παραβολὴ δ΄. 7901. ε΄. 434. μ΄. 86. ν΄. 

81 
Παραβῶτις γ΄. 188. 
παράγεσθαι, παρῆχθαι π΄. 468. 
παραιτεῖσθαι γ΄. 3266. δ΄. το9. ζ΄. 140. 
. Υ 1 16Ὰ, 

παράθεσις α΄. 30. 6. ὨΟΐ. ρ΄. 231. 
Ἃ παρακατιὼν λόγος λ΄. 00. 
παρακολούθημα γ΄. 482. 
παρακόπτειν ν΄. 3.58. Ἡ. 
παρωλαμβάνω. παρείληπται γ΄. 

ὨΟΐ. 

παραλανθάνω. παρέλαθεν (ὁ στίχος) τὸν 
᾿Αρίσταρχον. δ΄. 511. 

παραλογίζομαι λ΄. 364. 
παραπλαγιάζεσθαι ε΄. 440. 
παρατατικὸς (΄. 207. π΄. 347.--ἀντὶ β΄. 

ἀορ. δ΄. 1.---παρατατικὼς δ΄. 184..---- 

ἐν παρατάσει β΄. 1. ε΄. 466. 
παρατηρεῖν β΄. 68. 130, δ΄, 184. 
πάρδαλις, ἡ δορὰ δ΄. 156. 
παρεκδοχικῶς γ΄. 486. 
παρὲξ μ΄. 276. 445.---(αοοοηΐ,) εἰ. 

430. 
παρευδοκίμευσις ε΄. 200. 
Παρθὰν μ΄. 30. 
παρθένοι τοὺς ἥρωας λούουσι γ΄. 464. ζ΄. 
Δ. υω 207. 

πάριζεν (ἀσαρηΐ.) δ΄. 311. 
παρίημι. παρεῖσθαι, ἀ66586 “΄. 10. 
πάρις δ΄. 264. 
παρίσθμια σ΄. 30ο. 
παρίσταται ε΄. 469. 
παρὸ «΄. τό3, οὐδ πὶ. ἢ λ΄. 

ἬΝ 
παροιμία. ἥλιξ ἥλικι τέρπει γ΄. 36.-τ-: 

μισῶ μνήμονα συμπόταν γ΄. 332. 
441.---καὶ χωλῶν δρόμος θ΄. 320.----- 
ἀπὸ τῆς καλάμης τὸν στάχυν ξ΄. 214. 
πολλὰ μεταξὺ πέλει κ. τ. Δ. χ΄. 9. 

παροιμιῶδες η΄. 36. 

παρολκὴ α΄. τ68. θ΄. 258. 
παρυποφαίνεσθαι γ΄. 303. 

105. 

᾿ Πιερία ε΄. 50. ᾿ 

πατρὶς δ΄. ΕὙΤ. γ᾿. 598. Ι 

Πάτροκλος οἴ -ἧς δ΄. 343. λ΄, 4608. 
πατρώζω β΄. 273. Ϊ 
Παφλαγονία γ΄. 366. ; 
Πάφος θ΄. 462. ' 

Πάχυνον λ΄. ΙοΟΥ. ἰ 
πειρῶν δ΄, 545. Ι 

πεῖραρ ε΄. 280. 
πειράτης γ΄. 723. ' 
Πειρίθοος ἃς ΘΆΤ, ' 

πείροντες κ΄. 124. ' 
πέλειν, πέλεσθαι σ΄, 367. 
πέλεκυς, νος γ΄. 454. | 

Πελίας β΄. τ2ο. γ΄. 4. Δ. 290 
Πελοπόννησος δ΄. 99. η΄. 25. σ΄. 246. 
τ ἘΠ 

Πέλωρον λ΄. Το. 
πεντηκοντὺς ἀτι0. γ΄. 7. 
πέπλος ε΄. 230..σ΄.. 802. 
πέραμα δι. δ..1: 

Περέλαος (ἰο) ἢ: 207. ἡ 
περὶ ἀντὶ τοῦ περισσότερον σ΄. 248. λεΐξ᾽ 

πει δ΄. 317. λ΄, 421. Δ 1.4, ἐλ-' 
λείπει χ΄. 222. 

Περιάώλκης λ΄. 287. 
Περίβοια η΄. 56. κ΄. 6. 

περιγράφειν γ΄. 245. 40ο. λ΄. 525. 
περίκηλα, περὶ κῆλα ε΄. 240. 
Περίλωος δ΄. 707. 
Περιμήδης, ἀοιδὸς γ΄. 267. 
Ἃ περιοδευτὸς ξ΄. 7. 
περιπέτεια ὃ. Ὅο. οἵ, ποῖ. 

περιττεύειν οἱ. Ἀπ. δ 726. τε 

σχῆμα β΄. το5. 
περιῤῥηδὴς ῥτοῖ. 

περίφρασις γ΄. 472. η. 50. 
Περσέπτολις τ Ε8. 

Περσεφόνη λ΄. 530. 

Πέρση κ΄. 130. 
πεσσὸς α΄. ΤΟῇ. 
Πήγασος (΄. τοῦ. | 
πηγυλὶς (ἀοσρηΐ.) ξ΄, 476. ᾿ 
πῆδος, εἶδος ξύλου η΄. 3.28, , 
Πήλιον λ΄. 315. φ΄. 302. 
πηλούσιος γ΄. 68. 
Πηνελόπη α΄. 277. 320. 

68. 4. 1. 
Πηρὼ λ΄. 290. ᾿ ; 

ες φρ 

δ΄, 7907. ξ΄, 



Πλαγκταὶ πέτραι μ΄. ὑπόθ. 
λάτη χερσαῖα λ΄. 128. 

πλεονασμὸς ᾿Αττικὸς δ΄, 48.---ποιητικὸς 

α΄. 3206.----Ἰ το γαγ, ν6] βυ ΠΑ θγιιηὴ 
Πα. 4“8:, γ΄. 41.- 23). 418: μ'. 
417. 

ληγάδες μ΄. 60. 
ληθυντικὸν ἀντὶ ἑνικοῦ ζ΄. ,8. πληθυντ. 
οὐδέτερον σὺν ῥήμ. πληθ. β΄. 156. 

. ἐκ πλήρους α΄. 175. 
ἄρα. 2. ται, πο6. ξ΄. 

πλίγμα, πλίκες, πλίσσειν ζ΄. 4.18. 
πλινθίον . (πλίνθρον ἀ110,}) ζ΄. γο. σ΄. 

πνεῦμα. 1)6 Βρ! ΠΠΡυ5 ΕὙΆΡΤη. ΑἸΩΌΥ, 
--ϑρ  γτ5 ἴῃ π]6 118. νοοῖθι5 δά- 
αἴτιβ β΄. 185. ποῖ. μ΄. 80. 

ποιεῖν. πεποιημέναι λέξεις, ε΄. 402. 
πολεμιστήριος θ΄. 204. π΄. 36ο. 
πόλις ζ΄, 4.--- Ἰθάκης κ΄. 4106. 

Πολύδαμνα δ΄. 228. 
Πολυδεύκης λ΄. 200. 
Πολύϊδος φ΄. 22. 
Πολυκάστη π΄. 118. 
Πολυκτόριον ρ΄. 207. 
Ἔ πολυλίστως ε΄. 445. 
Ἂ πολυμετάβολος α΄. 1. 
Πολυμήλα μ΄. 60. 
᾿ Πολύμηλος α΄. να 
Πολυνείκης λ΄, 302. 
πολὺς (ὁ, ἡ) δ΄. 7ορ. 
'Πολυφείδης ο΄. 223. 
 πολυφέρβη λ΄. 423. 
Πολύφημος Οαγ85. ΑΥ̓ρΊΙηι, α΄. 69. 70. 

. 108 .(ἡ΄. τοῦ. 403. 
πονέω, ἔσω, ἤσω α΄. 2ογ. 
πόνος β΄. 3534. 

πόντος δ΄. 474. 
πόποι α΄. 32. 
πόρδαλις δ΄. 1 56. 

Πορθάων μ΄. 30. 

ΕἸΤ ΥΕΝΒΟΒΌΜ. 

πορθμὸς ο΄, 20. 
πόρις κ΄. 41ο. 
Ποσειδῶν α΄. 22. γ΄. 91. ε΄. 293. η΄. 

οΙ. 
Ποσειδωνία, ἡ ̓ Αμφιτρίτη γ΄. ΟἹ. 
ποταπὸς "Α͂ 401. 

πότνα ε΄. 215. 
ποσῶς ε΄. 1. 

Ἔ πραμνείσιος κ΄. 235. 
πρασιὴ (ἀοοθηΐ.) γ΄. 274. Ἡ. 
πλήσσω β΄. 212. 
πρὶν δ΄. 255. 
πρῖνος (66 115) ε΄, 64. 

προαθετεῖν α΄. 185. Οἴπὴ Ποῖ. 
πρὸ Ροϑβί τὸ οπη. ποΐ, δ( α΄, 58. 
προανάκρουσις η΄. 2οϑ. 
προαναφωνεῖν α΄. 154. 
προβατώδης ποῖ. δὰ σ΄. 5. 
Πρόβολος, ἀοιδὸς γ΄. 267. 
προδιεζευγμένον σχῆμα κ΄. 513. 
πρόδομος ξ΄. ξ. 

προικὸς ν΄. 15. 

Προΐτου θυγατέρες ο΄. 225. Προῖτος ἄλ- 

λος λ΄. 3226. 
προκατασκεύασμα α΄. 262. 

προκοπὴ ν΄. 20. 
Πρόκρις λ΄. 221. 

προληπτικῶς α΄. Τότ. μ΄. 240. 
ἊἜ προναύκληρος θ΄, τ63. 
Ἃ προξενίζω α΄. 277. 
προοικονομιεῖν η΄. 16. 35. τ΄. 175. 
πρὸς λείπει λ΄. 66.----ἀντὶ τοῦ ἀπὸ θ΄. 

29.--- Ροηθῦ ἃ ΟἸἾἶ580 σημειοῦν- 
ται, ὩὨΟῖ. δὰ ζ΄. 224. 

προσθήκη α΄. 207. 
προστερνίζεσθαι β΄. "ἢ. 
προσυνίστημι η΄. 11. Υ. ῥγοῖ, (. 187. 
προσφέρειν ἀι. β΄. 131. 
προσῳδία. 6 ΑσοθΏΓθι8 

Ετάρπ. ΑΠΌ Υ. 
προσωποποιεῖν μ΄. 184. 
ἊἋ προφέρτερος αι}. θ΄. 186. η. 

Ἃ προχυτικὸς α΄. 136. 
Πρυνείη κ΄. 2. 
πρωθύστερον δ΄. 411. ε΄. 90. 
πρωὶ οἴ πρῶτα ὦ΄. 28. ἡ. 
Πρωτεσίλαος λ΄. 200. 
Πρωτεὺς δ΄. 484. 542. 
Πρωτογένεια κ΄. 2. 

4Ν2 

Χ 

νἱά. 
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Πρωτοκλῆς κ΄. 2. 
Πρωτοκρέων κ΄. 2. 
Πτερέλαος ρ΄. 2οἤ. ἢ. 
πτέρυγος (ἃοοθηΐϊ.) Εγαρηλ. ΑἸΩΡΥ. 

᾿φᾳτύειν, εὐτελὲς τ΄. 28. 

πτωτικὸν α΄. 30. 
πυγὼν Κο 517. 

Πύθια, ἀγὼν γ΄. 267. 
Πυθοῖ θ΄. 8ο. 
πυλημάχος γ΄. 38ο. Π. 
Πύλος γ΄. 7. ἐν Μεσήνῃ γ΄. 4. λ΄. 281. 
πυριήκης (ἀοοθηΐ.) «΄. 287. 
Πυριφλεγέθων κ΄. 514. 
πύρνος, πύρνα ο΄. 212. γ΄. 262. 
Πύῤῥα κ΄. 2.---οὰγθ5 γ΄, 169. 
πῷ ποῖ. 84 β΄. τ 
πῶς, θαυμαστικὸν σ΄. 222. 

Ρ. 

ῥὰ ἢ΄..238. δι δο: 
“Ῥαδάμανθος οὗ -υς η΄. 2324. 
Ἃ ῥαπήγυιαι ἀπ. ξ΄, 382. 
ῥάχις ἐ. δι, αδε. 
ῥαψῳδίαι α΄. 21. 
“Ῥεῖθρον α΄. 186. 
ῥέξαι ῥτο ῥῆξαι ζ΄. 38. 
ὗερ- ἀυρτη. ζ. 59. ᾿ 
“Ῥήγιον κ΄. 2. 
ῥῆξαι τὸ βάψαι γ΄. 349. ἢ. 
“Ρηξήνωρ η. 56. 
ῥητὸν (τὸ) α΄. τ66. 
ῥητορικὸς λόγος α΄. 380. 

ῥιγῶ -ἥσω -ὦσω «ε΄. ττό. 
ῥινὸν ε΄. χ81:. 
“Ρόδη ρ΄. 2οδ. 
ῥοδοδάκτυλος ἜΣ Ε 

ῥοῖζος (σΘῃιι5) (΄. 315. 
ῥούσιος, ῥουσιώδης (΄. 125. 
ἑύμη ν΄. 1905. 
ῥντὸς ΕΣ τὸ: 

ῥωννύναι τὸν τόνον γ΄. 137. 

᾿ σ᾽ πλεονάζει γ΄. 41. χ΄. 324. 
Σαλμωνεὺς Ἁ΄. 227. 
Σάμη, Σάμος α΄. χ46. δ΄. όγτ. ο΄. 29. 

Σάμος φ΄. 71. 
σαμψύχινον β΄. 330. 
σανδάλιον ζ΄. 3250. 

Σαρακηνοὶ δ΄. 84. 
σαρδόνιον υ΄. 302. 

᾿ Σκύρος λ΄. 500. 6. Πποΐ, 
᾿ σκύφος, ὃ τὸ, ξ΄. 112. 

Σάρδος, ἢ, ν΄. 402. 

Σαριοῦσα ο΄. 223. 

σαρκάζω α΄. 480. 
σάρον ν΄. 140. 
σεβαστικῶς α΄. 2185. 
Σέθλος δ΄. 617.. 

Σέθος ξ΄. 278. 

σεῖο οἴ σοῖο α΄. 413. 
Σειρῆνες μ΄. 30. 52. 
Σελήνη ε΄. 1 
σέλινον ε΄. 72. 
σεμνύνειν θ΄, 170. 
σεύω. ἐσσύμενος (ἀσορηΐ.) ε΄. 314. Ὡ. 
σημιωινομένων ἀκόλουθον γ΄. 184. μ΄. 

75: 
σημασία δ΄. 384. 
σημειοῦσθαι α΄. 35. γ΄. 231. 4117. 

445. ὃ΄. 62. 123. 580: Θ᾽ 9. 62. 
644. 6γδ8. 682. σημειοῦνται ΟἸΏ. 
γ. ποῦ. δᾶ οἵ δα α΄. 238. οἵ δὰ 
δ 8. ὩΙΡΩς 

Σθένελος ἜΣ 

σι α΄. τ68. 9.10. 

σίαλος β΄. 3οο. υ΄. τό3. 
σίδηρον φοβοῦνται νεκροὶ καὶ δαίμονες λ' λὴ 

48. 
Σιδονίη Σιδόνιοι δ΄. 84. ν΄. 285. 
σιγματοειδὴς ω΄. 2οϑ. 

Σίκανος ποταμὸς ὡἱ 0. 

Σικελία. «΄. .χ5.λι ΒΡ σ΄. 8ς. τ΄. 

518. υ΄. 66. 483. «΄. 807. ΣΙΝ 
κελικὰ δόγματα θ΄. Δ66. Σικελοὶ, 
-ιἰῶται υ΄. 3823. 

Σικυώνιοι ἱπποφορβοὶ λ΄. 271. 
Σίντιες θ΄, 204. , 
Σιπία ΠΟΙΏΘῊ ΘΟΥΓΙΡ΄ιΠΔ ΘΔ ΟΙΊΒ γ΄ Ἱ 

σιΟ 7: Ὠ. ᾿ 

Σίπυλος λ΄. 582. τ΄, 1, Ϊ 

σισιλιγμὸς (΄. 304. 
Ἂς 

κωτὰ τὸ σιωπώμενον 

᾿ 

γ΄. 313. κ΄. τοϑ.. 
λ΄. 158. γ΄. 185. ρ΄. ϑοῖς νυν ΤΟΣ 
οὔ δ΄.4: 

Σίσυφος κ΄. 2. λ΄, 8. αἢ 
σκαιωρεῖν, σκευωρεῖν β΄, 212. 
σκαλμὸς δ΄. 782. θ΄. 52. 

͵ 

Σκύθαι λ΄, 14. Σκυθικὸν θ΄. 222. 
Σκύλλα μ΄. 85. Το δ. 



ΕἸ ΝΕΒΒΟΒΌΜ. 

Ἃ σμικρύνησις η΄. 225. 
σμυγερῶς γ΄. 195. Ὠοΐ, 
σμύξω τὸ υ βραχὺ ρ΄. 387. 
σολοικισμὸς, σολοικοφανὲς λ΄. γ6. 9ο. 

σόλος δ΄. 626. θ΄. 100. 

Σόλυμα, Σόλυμιος, Σόλυμοι ε΄. 
282. 

σομφὸς γ΄. 466. 
σπάθη, σπαθηρὰ ποῖ. 84 θ΄. 403. 
Σπάρτη δ΄. 1. 
σπειροῦν, ἄν, εἰν Ν14, ἐνσπ. 
σποδελὸς λ΄. 530. 
σπονδεῖος ὅλος ὁ στίχος (΄. τ67. 
σπόνδυλο, ε΄. 221. 
ἋἜ σταθμίζω δ΄. 120. 
σταῦλον Βα θυ! ππὶ ὡ΄. 200. 
στειλειὸν (αοσοηΐ.) στελεὸν, στελεὰ εἴ, 

250. 
στεναχὴ ε΄. 83. 
στενωπὸς β΄. 4,88. 
στερνίζεσθα: ἀι}. β΄. 77. 
Στερόπη μ΄. 30. 
στίχειν δ΄. 277. 
στιχηδὸν ξ΄. τότ. 
στιχοποιία ὡω΄. 1. 
στῖχος ΠΟΙΏΡΘΠἦΙΟ η΄. 50.---λαγαρὸς 

γ΄. 230.---σφηκώδης κ΄. 6ο.---διὰ 
μέσου γ΄. 130.----ἐν χρήσει ο΄. 410. 
ΨοΥϑι15 ᾿οοι αγ15 ἴῃ οοά. ΨΊΠπα, ν. 
ποῖ, δά α΄. 329. 

στοιχειωκῶς β΄. 433. 
στραγγίζειν μ΄. 351. 
στρεύγεσθαι μ΄. 351. 
Στρογγύλη κ΄. 1. 
Στρόφιος γ΄. 307. 
Στὺξ κ΄. 118. 514. 
συγκοπὴ ξ΄. 176. ρ΄. 51. 72.-τοτοῦ 

α΄. 270.----ο-συγκοπαὶ ἀναβιβάζουσι 
τοὺς τόνους θ΄. 245. 

σύγκρισις (΄. 13. 

συγκριτικὸν ἀντὶ ἁπλοῦ γ΄. 12. 
συγχρῆσθαι ν- Ὠοΐ. δα δ΄. 330. 
συλληπτικῶς ζ΄. 2. θ΄. 61. 224. 
Συλὼ λ΄. 235. 

σύμφωνα. ΟὈὐηβοηῷ ἀιρ]Ἰοαίς ΕἾ, 
Αἰηθγ. 

συναίρεσις λ΄. 101. ἐδ ΟὈὨίτδοίομο 
᾿ἰτῖουῖβ Οχρίθϑϑα γ] ποὰ νἱά. 
Κγαρια. Αμηθν. 

2482. 

συναλοιφὴ γ΄. 14. α΄. 134. 

συνάφεσις κ΄. 515. 
ἀπὸ συνδέσμου ἄρχεσθαι ὑμηρικὸν δ΄. 

472. 
Ἔ συγνδίαιτος α΄. 238. 

συνεκδοχὴ, συνεκδοχικῶς α΄. 277. γ΄. 
486. (΄. 469. 

συνέμπτωσις ε΄. 281. 
συνετίζειν α΄. 3.46. ποῖ. 
συνεύγω (516) δ΄. 545. 
συνεύχεσθαι ζ΄. 181. 
συνήθεια α΄. 232. 251. 275. σ΄. 220. 

- Αττικὴ σ΄. 267. 

συνήθως ρ΄. 287. 

συνίζησις οἴ, συναίρεσις 

συνίστημι η΄. 241. Ὡ. δὐάξδ β΄. 171. 
ἡ. 225. 333. λ΄. 6το. νἱά. εἴ προ- 
συνίστημι οἴ σύστασις. 

συννεύω δ΄. 545. Ὠ. 
συντακτικὸν ἐπίῤῥημα α΄. 276. 
σύνταξις σ΄. 18. --- Αττικὴ θ΄. τοῆ. τ΄. 

27. 
πρὸς συνώνυμον γ΄. 184. μ΄. 75. 
συνωρὶς δ΄. 5900. 

Σύρα, νῆσος ο΄. 403. 
σῦς ἐν ἀλλοτρίῳ πεδίῳ σ΄. 20. 
συσταλτέον (δ 50}140α ΡΘΥΓ 508} 

οζβαγδιη ἰοηρᾶ ε΄. 48. 
σύστασις δ΄. 81. 5.37. θ΄. 236. 
συστολὴ ἰωνικὴ α΄. 234. δ΄. 1. ζ΄. 2οο. 

η΄. 8. ἴῃ ροβίομα δ΄. 1. ρ΄. 387. 
Ἃ συφορβέω ρ΄. 2οϑ. 
σφάγια, σφάγιον λ΄. 577. ποῖ. λ΄. 

593. σφάγιον ουἰίον γ΄. 444. 
σφαιρομάχια θ΄. 372. ποῖ. 
ΒΡ πιαΐα ρτὸ γατγ. ἰθοῖϊ. ρ΄, 50. 

ποῖ. 
σφέλας ρ΄. 231. σ΄. 304. 
σφῆνες ρ΄. 231. 

Σφιγγὺς αἴνιγμα λ΄. 271. 

σφὶν θ΄. κοῦ. 
σφοδελὸν λ΄. 530. 
σφόνδυλοι ε΄. 231. 
σφυραὶ ρῖο σφυρὰ λ΄. 603. 
σφῷν δ΄. 62. 
Σχερία ε΄. 34. ζ΄. 8. η΄. 321. 
σχῆμα ἀντίστροφον γ΄. 408.---Ο γνωμικὸν 

ο΄. ᾽74.--τ-γοργότης α΄. 110.---ὠτῆς 
διαλύσεως η΄. 103.---παραληπτικὸν 
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δ΄, 240.---Οσολοικοφανὲς λ΄. 76.---- 

σημαινομένων ἀκόλουθον μ΄. 75. Ποΐ, 
-- περιττὸν, ἄτομον (ἀπότομον) β΄. 105. 

σχηματίζειν ἀπὸ μητέρων ρ΄. 134. 
σχηματισμὸς ᾿Αττικὸς η΄. 301. 
σχίνος σχοῖνος ν΄. 108. 
Σώβαλος δ΄. 617. 
Σώσων ποταμὸς ε΄. 441. 

Τ. 

120. 
1, 

τάλαντον δ΄. 
Ταλθύβιος τ΄. 
Τάλως ΡΓΘῖ. 

Τανάγρω ε΄, 121. 
ταναήκης δ΄. 257. 

Ἕ τανηλυγὴς λ΄, 808. ποῖ. 
τανὸν (΄. 464. 

Τάνταλος λ΄. 582. τ΄. 518. υ΄. 66. 

Ταῦροι β΄. 8ο. 

Ταῦρος ἄστρον μ΄. 62. 
τάφος α΄. 417. γ΄. 300. 
Τάφος α΄. 1ο5. 417. γ΄. 300. 
τάχα α΄. 251. β΄. 80. 
τε περισσὸς β΄. 182.----ηα}6 ἴῃ τοχία 

Ρΐο δὲ ζ΄. τοι: 
τεάφιον ποῦ. δά μ΄, 417. 
τέθριππα δ΄. 500. 
Τειρεσίας κ΄. 494. λ΄. 90. 
Τελέστωρ γε] Τελευτῶν δ΄. 707. ο΄. τ6. 
τέμενος ζ΄. 293. ρ΄. 209. 
Τεμέση, Τέμψα, 'Τέμψον α΄. 
Τένεδος θ΄. 204. 

Τερψιχόρη δ΄. 488. κ΄. 30. 
Ἶ τέσφιον μ΄. 417ι τ κζ΄, 907. 

τέτμεν ε΄. ὁ. 

τετράσειροι ν΄. 81. 
τέττα ζ΄. 57. 
τεῦξε, ἰακῶς η΄. 235. 

τεχνικοὶ λ΄. 76. τεχνικῶς σ΄. 260. 
τέων (Δοορηΐ.) λ΄. 502. 
τζιβίκια ρ΄. 20οο. 
τούπω τ. 258. 
τῇ θ΄. 477... 47. τι οβὲε 
,τἥλε β΄. 182. δ΄,.11. 
Τηλεβόαι α΄. τοπ. λ΄. 266. 
Τηλέγονος Οάγ85. ΑΥριτη. λ΄. 134. 
τηλεκλειτὸς Εὶ ΓΔΡΊΩ. ΑΥ̓ΔΌΥ. 

τηλεκλυτὸς (Δοσρηΐ.) α΄. 20, 
Τηλέμαχος π΄. 118. 
Τηλεπάτρω, ΤοΙοροίὰ κ΄. 6. 

184. 

"Τρωγλοδύτης δ΄. 84. 

Τηλέπυλος κ΄. 82. 
Τήλεφος λ΄. 520. 521. 
Τηριδάη δ΄. 12. 
Τηΐγετος ζ΄. 1023. 
τηὐσίη ο΄. 13. πού, 
Τιθὼν δ΄. 187. Τιθωνὸς ε΄. 1 
Τισάμενος δ΄. 4. 
Τιτυὸς η΄. 2324. λ΄. 581. 
τλάω. τετλάμεν τηδῖθ ΡΓΙῸ τέτλαμεν 

ὑ΄. 11. ποῖ; 
Τμῶλος ζ΄. 204. 
τοὶ α΄. 214. 
τοίως α΄. 2οδ. ὁ. ποῖ, γ΄. 406. 

τοῖσδεσι (Δοσρηΐϊ.) ν΄. 258. 
τοκῆες οἱ πρόγονοι η΄. 54. 
τολύπη α΄. 238. δ΄. 4900. 
τομία λ΄. 23. 
Τοριδάη (ἀ0.) δ΄. 12. 
τραγῳδία 46 ΡΟΘΒὶ ΘρΙοἃ ϑ᾽͵ 409. 542. 

τραγῳδὸς, τρωγῳδεὺς ὁ ἀοιδὸς γ΄. 26. 

θ΄ 030: 
τράπεζαι η΄. τ74. 
Ἃ πρίλοφος τ΄. 177. 
τριστάται γ΄. 324. 
Τριτογένεια γ΄. 378. 
Τριφυλία γ΄. 366. 
Ἂ πριφύλλιον δ΄, 603. 
τριψομερεῖν ἀα. β΄. 204. 
Τροΐη τρισυλλάβως λ΄. 510. δισυλλά- 

βως ε΄. 3 
τρόπις ε΄. 240. Ἡ. μ΄. 51- 
τροπὸς θ΄, 53. 
τρύξω τὸ υ βράχυ ρ΄. 387. 

Τρωϊκὰ, ἡρωϊκά" Τρώων, ἡρώων λ΄. 547. 
Ὥς. 174. 

τρωπῶ α΄. 1. ποῦ. 
Τυνδάρεω, -εου λ΄. 200. 
Τυῤῥηνικὸν πέλαγος κ΄. 

Τυρὼ β΄. τ2ο. λ΄. 295. 297. 200. 
τυφλώττω λ΄. ΟἹ. 

1.-ακλίμα μ΄. ' 
Ι 

ὕ οἵ ̓ νἱά. ΕΥ̓ΑρΊΩ. ̓ Απηδτ. 
Ὕδρα μ΄. 80. 
ὑμὴν τῆς καρδίας (΄. 301. 
ὑπαντᾷν α΄. 230. κ΄. 210. οἷ. ἀπαν- 

τᾷν. 

ὕπαρ τ΄. 547. 



ΕΤ ΝΕΒΒΟΝΌΜ. 

ὑπειρεσία κ΄. 78. 
ὑπερβατῶς μ΄. 3. 
ὑπερβιβαστέον η΄. 74. ὑπερβιβασμὸς ἐ΄. 

253. ποῖ, δ( ε΄. 248. 
ὙὙπερείη ζ΄. 4. 
“Ὑπερησία ο΄. 254. 
ὑπέρθεσις γ΄. 18ο. 
Ἃ ὑπέρσπονδος α΄. 134. 
ὑπερφίαλος α΄. 134. β΄. 320. 
Ὑπέρφας λ΄. 326. 
ὑπὸ γ΄. 81.---ἔμφασιν ἔχει δ΄. 486.---- 

παρέλκει π΄. 10.-ποῖιπ σϑηϊζ, (5.10) 
ἑ. 329.--- ἃ. ὑφ᾽ ἕν. 

ὑποδιαστολὴ ΕΥ. ΑἸ Υ.(44 1], α΄.188.) 
Ἃ ὑποζωγραφεῖν ε΄. 121. Ἡ. 
Ἃ ὑποκατιὼν ε΄. 254. 
ὑπομνήματα β΄. 133. δ΄. 618. λ΄. 525. 

οἵ ποῖ, δα χ΄. 188. ὑπομνηματίζειν 
ποῖ. δὰ ν΄. 4οϑ8. 

ὑπονοεῖται στίχος μ΄. 250. ν΄. 300. 
ὑποπτεύειν στίχον β΄. χοῦ. μ΄. το4. ἔ'. 

420. 162. σ΄..4:. 
ὑποτακτικὰ καὶ εὐκτικὰ ζ΄. 33. 37. ποίΐ. 

δ΄. 24. 
ὑποτοπεύειν η΄. 8ο. 

“γριεὺς ες 1. Ὡοΐ. 

ὑφ᾽ ἕν κ΄. τόρ. μ΄. 7ο. 98. ὑπὸ ἕν σ΄. 
282. ὑφ᾽ ἕν ὁ στίχος α΄. 354. ἡ. 
263. 1)6 5ῖρῃο Βυρῆθη νγἱά, 
ἘΥάρ. ΑἸΔΌΥ. 

ὑφίστασθαι δ΄. 517. 
ὙΨιπύλη δ΄, 707. 

Φ. 

Χ 

Φαέθουσα β΄. 2οϑ. 
Φαέθων λ΄. 426. ρ΄. 2οϑ. 
Φαίακες ζ΄. 105. 204. 244. η΄. 8. τό. 

418. θ΄. τοο. 382. ν΄.119. Φαι- 
ακία ζ΄. 195. 204. η΄. 70. 324. ν΄. 
119. 154. οἵ. Σχερία, Κέρκυρα. 

Φαίαξ ν΄. 130. 

Φαίδρα λ΄. 321. 
Φαιστὸς γ΄. 206. 
Φαλακρὸς κ΄. Ὁ. 

Ἃ φαλαρίτης γ΄. 38ο. ῃ. 
Φαληρεὺς δ΄. 797. 
Φαρίδας ἀοιδὸς γ΄. 267. 

Φάρος δ΄. 355. 
Φάρσαλος δ΄. 9. 

φασὶ, φάσθαι νὶ(. φημί. 

φασιμέλουσα μ΄. 70. 
Φᾶσις μ΄. 7ο. , 
Φεαὶ, Φειαὶ γ΄. 488. σ΄. 207. 
Φεραὶ γ΄. 488, δ΄. 798. σ΄. 297. 
Φερήμων κ΄. 6. 
Φέρης μ΄. 69. 
Φερσεφόνη κ΄. 401. λ΄. 539.---Ά 1 λ΄. 

281. 
φέρω. φέρε β΄. τη8. φέρεται δ΄. 93. 

οὐκ ἐφέροντο α' 171. 185. ο΄. 74. τ΄. 
130. οἵ, ἀναφέρεσθαι. 

φερώνυμος τ΄. 409. 
φημί. φησὶ ἃῃῃ! φασὶ α΄. 263. η. δ΄, 

580. 797. ε΄. 47. Ὠοῖ. 110, 182. 
202. ἥ. 270. Χ΄..,274. ἢ. 420. Ὦ, 
οἵ, εἴ φασὶ α΄. 58. 262.---φᾶσθαι, 

φάσθε ζ΄. χοο. φῇς, φὴς, φῆς ἡ. 

230. 
Φήμιος α΄. 325. γ΄. 267. 

φήνη γ΄. 372. 
Φηρὰ, Φηραὶ γ΄. 488. ο΄. 186. 207. 

οἵ. Φεραί. 
φθάνειν μ΄. 85. 
φθείῃς β΄. 268. φθεῖτο λ΄. 330. 
Φθία δ΄. ο. λ΄. 406. 
Φιλάμμων τ΄. 432. 
φιλοκαλεῖν τι δ΄. 400. 
Φιλοκτήτης θ΄. 220. 
Φιλομηλείδης δ΄. 343. ρ΄. 134. 
φίλος α΄. 238. οἰπὶ ποῖ. γ΄. 184. 

οί. 
φιλόσοφοι σ΄. 1306.---ἀρχαῖοι σ΄. 2. 
ἊἋ φιλοφρονηματικὸς ξ΄. 145. 
Φιλωνὶς τ΄, 432. 
Φινεὺς μ΄. 69. 
φλάμουλον λ΄. 570. 
φλάσκιον β΄, 340. 

Φλέγρα η΄. 59. 
Φλεγύαι λ΄. 262. 2064. 
Φληγυῖα σ΄. 85. 
φλίβω ρ΄. 221. ποΐ. 
φλοιὰ η΄. 87. 
Φοίβη μήτηρ ᾿Απόλλωνος γ΄. 270. 
Φοίνικες, Φοινίκη θ΄. 163. ν΄. 28ς. 
Φοινικοῦσσα, -ὥδης κ΄. 1. 
Φοίνιξ δ΄. 818. 

Φορκὶς λ΄. 134. 

Φόρκυς α΄. 72. λ΄. 1584... κο 6. κ΄. 
ο6. 



ΠΙ. ΙΝ Χ ΒΒΗΌΜ ἘΤ ΝΕΒΒΟΝΟΌΜ. 

φρένες ξ΄. 801. 

Ἃ φρενοβλάψεια (510) ο΄. 232. 
Φρονία ε΄. 125. 
Φρύον γ΄. 7. 
Φύλαιος, Φυλάκιος μ΄. 301. 
Φύλακος λ΄. 287. 

φύσκη τοί. δα σ΄. 44. 
φύω νἱά. ἔφυν. 
Φωκεῖς, 4Ἰα] ΘΟ, α΄. 320. 
φωλεὸς ε΄. 182. θ΄. 177. 

ἌΝ, 

Χαῖρε ν΄. 30. 
χαλιμκάζειν 

ψΨ.  η: 

χάλιξ, χάλις σ΄. 350. τ΄. 530, ψ. 1. 
Ὠοΐ. 

χαλίφρων τ΄. 530. 
Χαλκηδονία ε΄. 282. 
χάπτειν δ΄. 4ο. Ὠοΐ. 
Χάριος, Χαριάδης, Χαρίδημος α΄. 325. 

Ὠοΐ. 

χάρις ἀντὶ τοῦ χαρὰ ζ΄. 29. 
χάριτες θ΄. 266. λ΄. 459. 
χάσδιον δ΄. 5ο. 
χασμῳδία. Ἡϊδαΐαβ, ἴῃ ε Ῥ]θοῃδϑί, 

ῃοΐ. 84 μ΄. γ8, 
Ἃ χαυνόφρων δ΄. 371. 
χειμαίνω θ΄. τοῦ. 
Χείρων ΑΥροηδηΐα5 τ μ΄, 60. 
χείσεται, ᾿Αττικῶς σ΄. 17. 
χέρνιβον α΄. 126. γ΄. 44ο. 
Ἔ χερόνιπτα (4 }}.} δ΄. 5.2. 
χήτειος λ΄. 521. 
χιτὼν ξ΄. 513. λ΄. 410. 
χλαῖνα ξ΄. 5153. ᾿ 
χλωραύχενες τ΄. 51δ. 
Χλῶρις, Χλωρὶς λ΄. 281. ῃ. 

χοῖνιξ τ΄. 28. ργεῖ. 
χόλος β΄. 315. 

᾿ χοντρὸν ν΄. 300. 
χρεία (ϑγῃῖαχ.) δ΄. 634. 
χρειώδης ζ΄. ττό. 
χρῆσις. ἐν χρήσει ο΄. 41ο. 
χρῆσται οΥΘαΙτοΥ οὐ ἀ60. π΄. 422. 
χρόνος εἰκοστὸς β΄. 77. χρόνων ἐναλλαγὴ 

ζ΄. 86. θ΄. 29ο. ---- δίρῃα Θυδηι- 
τ 8 να. ΕΎάρτη. ΑΠΑΌΥ. 

(χαλικάζειν, χαλιβάζειν) 

Χρύσιππος κ΄. 6. 

χωράφιον α΄. 378. 
οἱ χωρίζοντες Ὀγοῖ. 
χύτλος ζ΄. 8ο. 

Ψ, 

ψάμαθος β΄. 4506. 

ψῆγμα η΄. 243. 
ψηλαφάω α΄. 340. ν΄. 
ψηφολογητὸς ψ΄. 46. 
ψιαθώδης ε΄. 250. 
ψιλά. ᾿ΓΘηϊ15. ἃηΐθ ἀβρϑίιμπι νἱα. 

ΕΥΆρ.. ΛΗΘ Γ. 
ψυγοὶ, ψυγχοὶ, ψυχοὶ (΄. 210. 
ψύγω η. 123. 126. ζ΄. 210. 

ΠΥ οΣ 

261. 

ψυκτὴρ η΄. 123. (. 

ψύξω τὸ υ βραχὺ ἮΣ 89}. 

Ψυρὰ, Ψυρία γ΄. 171. 

ψυχὴ λ΄. 51. δοΙ κ΄, 51}. 
Ἃ ψύχρα βυῦῖ, ε΄. 467. Ὡ. ξ΄. 476. 

Ὦ, 

ΩΣ 

-ὦ ῬΙῸ ὧν ἴῃ οΟἸηραί. β΄. 18ο. ποΐ. 
ὮὭγυγος α΄. 85. 

ὠγύγια τὰ παλαιὰ α΄. 85. 
Ὠγυψία α΄. ὅὃς. δ΄. συοό, εν 88, 

1ΟΟ. 

Ὠγύλη, ᾿Ωγυλία, ᾿Ωγύλιον α΄. ὃς. 
ὧδε β΄. 111.--τ-οοὐδέποτε τοπικὸν α΄. 182. 

γ΄. 128: 
φδὸς α΄, 154..325..γ5.« 26. ΙΧ Η65. 
-ὦεις δ΄. 1. 

ὠκεανὸς θάλασσα λ΄. το. 

ὥρα ἡ κωλὴ μ΄. 80. 
ὯΩραι μ΄. 131. 
ὠρεῖν μ΄. 80. 
Ὦρίθυα ξ΄. 532. 
Ὥρίων ε΄.121. 272. 
ὡς ἀντὶ τοῦ ὅτι α΄. 227. β΄. 232.--- 

᾿ἀντὶ τοῦ ὅσον ρ΄. 344.---ἀντὶ τοῦ τοσ--᾿ 
οὗτον η΄. 1ο9.---σημαίνει τὸ ὅμως ε΄, 
43..----λείπει δ΄, γοϑ. τ΄. 34. 230. 
-τ-ἐν μέρει λόγου παροξύνεται λ΄. 
τ6ο. η. 

ὠταῖρε α΄. 134. 
ὠτειλὴ τ΄. 303. 
ὯΨ (αςορηΐ,) α΄. 429. 

-Ψ 
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σοι φφρου  ήννο  ξοζη τς» τὐριφάνφο Φιλίου δή ἦν δῷ ΤΩ ἐόντες νεῖ τ ἐπ ν. τῶν, ἃ ἘΣ ΚΣ ΤῊΣ εἶδα. νῶο νὴ ϑδτον οὐ οὐ δ. Ὁ τον πὰνῳ προ ὅλδη, ϑανιγοδς ὁ νην 
ἐδυβΎ ΩΣ ΩΣ ΠΟ σεν ἡ Προ ας, τλμνς ἰδ Ῥαλδν γολαφεθκλανν τὸ κρον ὁ 

ϑα ΩΣ γί δὶς 
Ὅλα ι σρυμοτκ 

“} ΑΝ πλίδενο, ἘΠ ᾿ 
ΤῊΝ δὰ κ. 

ρεμέν δή ε λὰ δὲ, Αὐμὸ Ἄν ἀφζφ δ᾽ 
δέν φεῦ . θεν τόνος, τῇ Σ δον πὰ κα τον [οὶ ᾿ϑὸ σόδεν μονο τ ψΠ Ύ ῳ γη δ ρορα γεγζη ἦα. ὭΡΑ τα ἀπε ερτ ευτν ἀδοητ να Ἀ τα ΠΡ Μ᾿. Τα ΣΈ ἡ οι ὼ “ἡ Ὅν δ δ δὲ νλλ τ νόλλίρε ἧς ΠΥ ΠΣ ΣΎΝ τ ΤΥ Ἢ ὙΑ πονῶν: Ἔα τα τύζαν ἍΥ. Ὑάνᾳ5 Αο ϑ ἃ ὥτον ΠῚ ἈΠῸ Φ ΟΦ  ο οὐ ῷ, ἀν ὁ ΜΝ γαϑυώφγν. ἢ δρν ϑιώυζοινκμεεν ὑξινοὶ Ῥ -οὐνος. ἐλ ον νοι δΦφθϑΐνκδοε ὠδ νἀ σα ἀκ νας 4 Ὅτι Ἧς " φρο γε φής δ ψιυνοδουν ον  μ δὰ ἘΦ ΔΝΎΣΟ ἢ ἜΣ Ὑρτα Τγν ππγνυνοϑοῦνι, 

Δ. {ὙἈ.ς ὐγή Ὅ Ὄπ γι πα δ Ἀν, πε δ σδευ ον Ρδ Στ 
᾿ὰ ἐἀρεψε Σ ᾿ “ἂ Ἶ Θ ἐφ ϑν, μᾷπ δυννν συ ϑη ϑμτΦ δ Υ μος ΣΡ ΕΝ ΎΟ ΜΕΡΕΥΕΤΟΣ ΛΗ λζονς “πρὶ τ ἐκ κτδι ν τὸν ὁ ὑγιῳ “ἣν πο σΎ Ὁ ΝΣ μη ἐπὴ ΜῊ τῷ φάτιν ΚΉΒΌΣΝΗΣ Ν παν τὸν φχρατν ἘΙΦΟκ ἢ τ ἐερεν θεν " ον σεν .- , ἀν ενν ἘΣ ΕΥΥΕΣΑΠΕΖΣ ἱκελ τις ὑγὸ δ᾽ 

γϑ 

} Μ ν ΓΝ: τονε σαὶ οὐδ συν κουμεὴ ιν Η μύσος ΣΕ Ἡτλι οτος ΣΉ σΥ ΠΣ 1 
ἜΥδι αἰ φὰ εἢ κα τὰ τω αν τ ῆσηα { ΕΡΩΣ αὐτῶν, “ τ δε δέν ΌΩ ἜΝ, 

κοι πνοὴ οθυὶ ἃς κ.Ὸ 
““ 

" 
᾿ τὴ : ΠΣ ΥΣ ΜΝ δι Ζ δ Ἱ 

ἡ εμμγ τῷ τσ δον ΑἸ Ω7: ΜΉ πη νον αὶ ς ἡτωΐ ᾿ “ ἀὐπῶ. Ὁ τ φνώ ἠδ ὁ Ἂς ΧῊ δὲ. εἰν. φκο μένε δήνον ᾧ ὑφαιν "4: ΡΥ ῥα μπ δι ἢ ἀ ρϑαύα δια 44. ἡγε δ ἡ“ 
»᾿ “υδηγθ  γν. ἀΝ οτῶ τι 

ΝΣ ων 
Ἦμ 

ΤᾺ τω ἐς 

- 
ΨΥ πλιρρσχ ΦΛΩ ἀν τάττειν ἜΤΗ ΠΝ 

ἵ εἶτος ᾿ 
ἅν, ΓΠΤᾺ 

ι 

ρων φρη ὧν μ᾽ ηῆρ, ἐς ὑκγκαλημα 

Γ . 

Ἐαρά ὧν 

ὁ σαν 
φερννν.. ὙΠῸ Ἰν τ. ἘΠΕ ΕΙΣΙ ἐν οτνς ΚΡ τῈ 

ΚΗ ἘΣ 
ἡ πὐνμὐκ ἐδ αν 394 

με Ἀο ον νει; ἰξ 
μουν “τον ον ἘΣ ΤΗΣ τὰν εὶ 

ΠΣ ΡΣ δ ὐγὶς : 
“ὝΦ ἐποιυΣ δας " 

᾿ ἘΣΎ ΝΙ πες μ᾿ οὶ οτρῶ νειν ᾧ ἀν ἐφ φι τ. 
ψϑ ͵ 

ΡΣ δὶ τ δε τ τρξι τυ μα τ᾽ δυἐπέυθθμα ταροσηι “τ ἐϑη βὴ γ4, νὸν ἈΜῊΝ νδν Στ τὸν ἐφ μα σα, τὰ υ έφιῳ.. Ῥ ἀπ Ψι 2 Σ Ἶ ΝΜ διε ϑυ Συϑὸ ἐν κι ν: ΜῊΝ ἀπο αανα τ ΣΡ ο τῆν, ΝΎ ν ἢ 1} δ ῥ δήμου: ἀρήκῳ ἐκ Ή παν Στ τ ἐπόσντὶ 
ἀριδεσι ἘΜΝ 

ι ἥ 
ῊΝ μ} Ἢ ἃ 

ἀμΣΙΗΣ ὙΝ μὰ 
ΠΥ ΥΥΝΝ 

φ᾿ 

- " 

δ οὶ, δὐδὴ κἰγτν όεαν 
ῬΟπσα στο ἩΛΔης 
Ρ ᾿ ΣῊΝ 

Φη ἐν “᾿ ΑΝ 
ἜΤΗ Ἐθετε στε πε στ - ἐλλνμκανη ἐον ο δ ϑ ον Ὁ ΕΥ ΟΠ ΜΕ η τ ἐπ αὐνβμδμαν ἔλαφον ΠΤ ἘΠ ᾿ ἜΤ ΣΝ ᾿ ρσυγαν ΟΥ̓ ΈΜΠΕΣΣ ἐδ ᾧ ΗΝ “δι Η ν ΕΝ "- ρυδάρσα ἐδ ἜΣΚΕΝ στρ θεν ΙΣΤ  Ρετυα αὐτου γε ρ τα  Ἐ τ τς πε τα τστη ὙΠΡΩ ἐπε τὴς Ὑν - 

γὰ κω δ΄, τὸ 
- ψ ο᾿ ἀωτις μέ δ: “ἢ 

δ οΣερηνα ἸΥΣΎΥΡΗ: ᾿ ἩἨΣ μα, θοὸν ας χοὸηφικοΐ Σὶ Ὧι νβοϑεξειμδίντα ΡΣ ΌΣΟΣ Τχ  ὀννς τίν ἐφος 
4δνξ » 

τὰς 
νὴ νον μῆν)ν 
μ εξ δηλ μὰ» 
γούνων “μμγ9 4.4}. 
ΕΣ 

ποίας τ Τ τύπος 

.- ἁγν ν “ Ἐν τ ευνίεν ΤῊΣ, ὧν δόνο ἐφυγο κεἰ σέ φψε,, σε ει χυ 

ἜΝ 
πρὰἀϑνρεὶ εὐ ὦ ἡ. 

Ἔν Ἔρος "5 
τι 

ΣΕ ΣΝ 

πα ἀν 
᾿ ἐμὰς μὸν τ ΑΝ μὰ, ΒΡ  γωπῷ ΚΑ κα λητ πα χη ἢ 

ν φγῳ 
ΤῸ 

ΜΕ ΑΘ τ Σ᾿ ΣΦ ΦῸ ἐλγϑιμ ογιεν ΣᾺΡ δὰ ΄ 

Ἐπ τ τ τς τε πο μδ τος ἢ νἐ ῶφ ἂν “Ἵ 

ἘΡΟΡ νον τῊ ΠΣ ΕΝ ἌΝ 

" 
Ἧ 

Ἵ 3 
ΣΧ 
Μο κω κονε νυ. 

ἀκειν Ἐφῳ 
ἡ ἀν δ 
τ αὐ κηον Δν λιμὸν 

Μοῦδσν. τβοῤοβαγνν.. 

γϑων συσφω 
͵ 

δξ δ ῳ 
ΟΝ 

τὰ τὸ τίη  ᾿ὸ 
Ψ φ«ῳ 

ἘΝῚ ἀν τσ 
σον ὁ 

ἘΝ Ἡ 

Ὄνμοῖμν 
Ι] ὑφ ΡΚ] πον έτη ἀτῦει. 
᾿ς ΣΎ ΎΨΉΥΝΝ Υ" ὁ γέρον ἣν ἅ γὴ μὰς 

ΣΕ 23 ΣΣ Ἶ ἈΠΕ: Ἢ 
0 ᾿ 

ΣΉ α ̓ς ἢ 
δ φόνοι. ἐνῷ φῳγάρν 

ἀπε σιν 
ἣν ἡ φέση τῷ 
“ὁ Δ, 

.΄.4 Φ 
τα θυν ἡ, 42 ὲ 

πεμε συν την... 
ἡγά κί αὐἶνν δὴ ὁ καὶ 

ΓΣ 

ΚΡ ΤΥΕΝΣ ΕΣ 

τ 
ΩΣ 

᾿ γί. 
Σ ἀξγκὶ κι 

ἣν πλεμὲ 
δέ 

ἘΣ 
ὡῆψν ϑὐννν «ἡ - ἀΤΡδ αὐλῷ 

πγαν τ ΑΒ ΉΟ ἐν σῷ δήναῃ οὖν ονὶ ῸΣ Υν ν᾿ 

γῶν 

ΧΆΨΗ 
Ἰνῶνὐ. ἐς, ὦ μι Ῥὴς ἘΣ ΜΝ 

πέκτ: ᾿π  γε  τεο τί ας ἐπφ  γνν Ἡ μη τ εττονσσς ΠῚ Ἐν τὐτλνευτλιτ ΠΡ 
ἐπ πἰνρατνσαι ἐν 

δέωαν, 

Με τὴν 
ΤΟΤΕ 

Ἢ Ὅσα ἘΣ ΣΉΝΕΙΣ ἘΠΕΣ 

ὑν, 
ἐμοῃ ἢν δ γϑὴ 
πὐρποσσεν 

Ἐατ τας οὐρα ττνθὴν γαἐναὴν ὦν ἀν φ Δ... δὰ »"}ὲ ἀῴαμνθ δ τὴν μὴ. Ἢ" 
τλτεὸν τῷ ας 

ἵν 
δή νῷ 

"᾿᾿ γύσον καὶ 
δηΜ  εξαφνῥς 
ἩΑΦΥΤῊ 

σατο ς. 

δε με ὁ πο κο 
δι ἠδ  μὶ 
δα κα 


